
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Manajemen 

2.1.1 Definisi Manajemen  

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen.Secara 

sistematis, kata manajemen yaitu umum digunakan saat ini berasal dari 

kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, 

mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, 

melaksanakan, dan memimpin. Ditambahkan imbuhan agree yang 

berarti melakukan sesuatu, kemudian menjadi mangiare yang berarti 

melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. 

(Ukas, 2004: 1) 

Mengenai definisi tentang manajemen atau pengelolaan telah 

banyak para ahli memberikan tanggapannya sebagai berikut : 

(Hasibuan, 2004: 54) 

2.1.1.1 Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.1.2 Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni 

menyelesaikan pekerjaan dari orang lain, definisi ini berarti 
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bahwa seorang manajer bertugas megatur dan mengarahkan 

orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.(Tantu, 2017: 1) 

2.1.1.3 Menurut Henry Fayol manajemen mengandung gagasan lima 

fungsi utama yaitu, merancang, mengorganisasi, memerintah, 

mengoordinasi, dan mengendalikan. (Asvio, 2017: 1) 

Sebenarnya banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang 

manajemen atau pengelolaan. Dari sekian banyak definisi di atas 

dapatlah disebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi, dan penggunaan sumber–sumber daya organisasi 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.  

2.1.2 Tujuan Manajemen 

Menurut hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya 

lainnya secara efektif dan efisien. (Hasibuan, 2013: 1) 

Manajemen adalah aktivitas manusiawi yang bertujuan untuk 

meningkatkan peluang yang kondusif dan kemampuan-kemampuan 

yang dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan baik dalam pendidikan 

maupun sosial secara luas. (Karni, 2009: 411) 

Menurut Bafadal dalam Imron, secara umum tujuan manjemen 

sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan secara 

professional di bidanag sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka 
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terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. ((Imron, 

2002: 86-87) 

Jadi tujuan manajemen merupakan peluang dalam meningkatkan 

kemampuan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisian agar 

dapat membantu tercapainya tujuan yang ditentukan. 

2.1.3 Manajemen dalam Pandangan Islam 

Manajemen menurut Hadari Nawawi adalah merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh manager dalam mengatur organisasi, 

lembaga, maupun perusahaan. (Nawawi, 1997: 78) 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan 

rapi, benar tertib, dan teratur.Proses-prosesnya harus diikuti dengan 

baik.Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.Arah 

pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara 

mendapatkannya transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai 

Allah SWT.Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar 

dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang 

disyari’atkan dalam ajaran Islam. (Sudirman Anwar, 2019: 4) 

Manajemen ini digambarkan didalam Q.S Ash-shaff /61: 4 

ِإنَّٱَّللََّ ُيحِبُّ ٱلَِّذيَن ُيقَِٰتُلوَن ِفي سَِبيِلِهۦ 

نَُّهم ُبۡنيَٰٞن مَّۡرُصوصٞ 
َ
  ٤َصف ّٗا َكأ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang bersusun kokoh”. (Kementerian Agama 

RI, 2015: 551)  
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Kokoh dalam ayat ini bermakna adanya sinergi yang rapi antara 

bagian yang satu dengan yang lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan 

menghasilkan sesuatu yang maksimal. (Sudirman Anwar, 2019: 4) 

Manajemen dari pandangan Islam merupakan manajemen yang 

adil.Batasan adil adalah pimpinan tidak “menganiaya” bawahan dan 

bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang di 

tempati.Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi 

atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk 

bekerja melebihi ketentuan.Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk 

kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan.Jika seorang 

manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu yang 

ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya 

dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. (Ibnuza, 2019) 

Nabi Muhammad SAW mengelola (manage) dan 

mempertahankan (maintain) kerjasama dengan stafnya dalam waktu 

yang lama dan bukan  hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan 

Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang 

ditunjukkan stafnya.  (Ibnuza, 2019) 

Jadi manajemen menurut perspektif Islam yaitu mengatur 

sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, tuntas dan adil. Dan agar 

hubungan kerjasama dapat bertahan lama maka sebaiknya manajer 

selalu memberikan reward kepada bawahannya apabila bawahan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan sesuai permintaan 

manajer.  
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2.2 Deskripsi Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 

2.2.1 Pengertian Administrasi Sarana Prasarana Pendidikan 

Administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk 

mendayagunakan semua sumber baik personil maupun materil secara 

efektif dan efisien  untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. 

(Afriansyah Y. Y, 2019: 2) 

Adapun pengertian administrasi menurut para ahli sebagai 

berikut: (wikipedia, 2019) 

2.2.1.1 Sondang P. Siagian mendefinisikan bahwa administrasi adalah 

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya 

2.2.1.2 Wiliam Leffingwell dan Edwin Robinson mendefinisikan 

administrasi sebagai cabang ilmu manajemen yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, 

dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan. 

2.2.1.3 Ulbert menjelaskan bahwa administrasi secara sempit 

didefinisikan sebagai penyusun dan pencatatan data dan 

informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal 

dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan 

untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. 

Ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah 

produktivitas pendidikan, yang pertama dilihat pada produk hasil atau 

efektivitas dari proses, suasana dan efisiensi. Dalam pencapaian 
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efektivitas ini diperlukan suatu proses minimal meliputi perilaku 

manusia berorganisasi. Perilaku ini dapat dinyatakan dalam bentuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan atas tugas 

kewajiban administratif. (Daryanto, 2011: 4) 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman 

sekolah, dan jalan menuju sekolah. (Qomar, 2007: 170-171) Jika 

prasarana ini dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-

mengajar seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi atau 

halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut 

berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Ketika prasarana 

difungsikan sebagai sarana, berarti prasarana tersebut menjadi 

komponen dasar.Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri atau 

terpisah, berarti posisinya menjadi penunjang terhadap sarana. (Qomar, 

2007: 171) 

Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pembelajaran 

yang ada di sebuah sekolah juga akan efektif dan efisien apabila dapat 

didukung oleh sumber daya manusia yang professional. Sebaliknya, 

apabila sumber daya manusia yang ada tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya, maka efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan administrasi 

sarana dan prasarana tersebut juga akan kurang optimal. Pengelolaan 
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sarana dan prasarana pembelajaran produktif itu sendiri meliputi 

kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, dan 

penghapusan. (Farikhah, 2015) Unsur-unsur dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana pembelajaran juga harus bisa dijalankan dengan sebaik-

baiknya agar hasilnya pun dapat tercapai. (Ikawati, 2018: 6) 

Sarana pendidikan diklasifikasikan dalam tiga macam: (Mulya, 

2019: 2) 

2.2.1.1 Ditinjau dari habis tidaknya dipakai 

2.2.1.1.1 Sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan 

segala bahan atau alat apabila digunakan akan habis 

dalam waktu yang singkat. Contohnya kapur, bahan 

kimia dan sebagainya. 

2.2.1.1.2 Sarana pendidikan yang tahan lama, merupakan 

keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan 

secara terus menerus dengan waktu yang relatif lama. 

Contohnya kursi, meja, papan tulis dan sebagainya. 

2.2.1.2 Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan 

2.2.1.2.1 Sarana pendidikan yang bergerak, merupakan sarana 

pendidikan yang bisa dipindah-pindah sesuai dengan 

kebutuhan pemakainya. Contohnya lemari arsip 

sekolah, bangku sekolah dan sebagainya. 

2.2.1.2.2 Sarana pendidikan tidak bergerak, merupakan semua 

sarana pendidikan yang tidak bisa dipindahkan. 

Contohnya saluran dari PDAM. 
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2.2.1.3 Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar 

2.2.1.3.1 Prasarana yang secara langsung digunakan. Contohnya 

ruang perpustakaan, ruang praktek. 

2.2.1.3.2 Prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk 

proses belajar. Contohnya ruang kantor, kantin. 

Administrasi sarana dan prasarana mempunyai peranan yang 

 sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah baik secara khusus 

maupun secara umum. Dalam Al-Qur’an juga ditemukan ayat-ayat yang 

menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam 

pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam 

Qur’an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan seperti nama salah satu 

surah dalam Q.S An-Nahl/16: 68-69. 

نِ 
َ
ۡوَحىَٰ َربَُّك ِإَلى ٱلنَّۡحِل أ

َ
َوأ

ٱتَّخِِذي ِمَن ٱۡلجَِباِل ُبُيوتّٗا َوِمَن 

ُثمَّ  ٦٨ٱلشََّجِر َوِممَّا َيۡعِرشُوَن 

ُكِلي ِمن ُكلِ  ٱلثََّمرَِٰت َفٱسُۡلِكي 

ۚ َيخُۡرُج ِمۢن ُبُطوِنَها  سُُبَل َربِ ِك ُذُلٗلّٗ

ۡلوَُٰنُهۥ ِفيِه ِشَفا  
َ
ٞء شََراٞب مُّخَۡتِلٌف أ

َقۡوٖم  لِ لنَّاسِۚ ِإنَّ ِفي ذَِٰلَك َلَ َيةّٗ لِ 

  ٦٩َيَتَفكَُّروَن 

68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah:”buatlah sarang-

sarang di bukit-bukit di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat 

yang dibikin manusia”. 
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69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan 

dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu), 

dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-

macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang memikirkan. (Kementerian Agama RI, 2015: 

274) 

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa 

menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berfikir untuk mengenal 

kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan 

dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi 

Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga selalu 

menggunakan alat atau media , baik berupa benda maupun non benda. 

Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan 

pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan 

gambar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi 

sarana dan prasarana adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam menyusun dan mencatat 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 itu sendiri. 

2.2.2 Tujuan Administrasi Sarana Prasarana Pendidikan 

Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan 

proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan 
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materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Satori, 1980: 4) 

Mengingat sekolah itu merupakan subsistem pendidikan 

nasional maka tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu 

bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri.Sedangkan 

subsistem administrasi sarana dan prasarana dalam sekolah bertujuan 

untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut, baik 

tujuan khusus maupun tujuan secara umum.(Afriansyah Y. Y., 2019: 3) 

Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah: 

(Afriansyah Y. Y., 2019: 3) 

2.2.2.1 Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai 

lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan semaksimal mungkin . 

2.2.2.2 Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. 

2.2.2.3 Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam 

proses pembelajaran 

2.2.2.4 Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang 

sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 
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Selain itu maksud dan tujuan dalam administrasi sarana dan 

prasarana ialah menjadikan alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pengelolaan perbekalan sekolah.(Armiati, 2019) 

Apabila dalam administrasi sarana dan prasarana terlaksananya 

fungsi perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

dalam pendidikan maka tujuan pendidikan yang telah direncanakan oleh 

sekolah akan bisa tercapai secara baik.  

2.2.3 Macam-macam administrasi sarana dan prasarana 

Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

di sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah 

sebagai berikut: (Permendiknas, 2007) 

2.2.3.1 Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan 

praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. 

2.2.3.2 Ruang perpustakaan adalah ruangan untuk menyimpan dan 

memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 

2.2.3.3 Ruang laboratorium adalah ruangan pembelajaran secara 

praktek yang memerlukan peralatan khusus. 

2.2.3.4 Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan untuk mengolah 

madrasah/sekolah. 

2.2.3.5 Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja diluar kelas, 

beristirahat dan menerima tamu. 

2.2.3.6 Ruang tata usaha adalah ruang untuk mengolah administrasi 

sekolah/madrasah. 
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2.2.3.7 Tempat ibadah adalah tempat warga sekolah/madrasah 

melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing 

pada waktu sekolah. 

2.2.3.8 Ruang konseling adalah ruang peserta didik mendapatkan 

layanan konseling dari konselor. 

2.2.3.9 Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang 

mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan. 

2.2.3.10 Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan 

kegiatan kesektariatan pengelolaan organisasi peserta didik. 

2.2.3.11 Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan kecil. 

2.2.3.12 Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan 

pembelajaran diluar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang 

tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah. 

2.2.3.13 Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antara bagian 

sekolah. 

2.2.3.14 Tempat bermain/olahraga untuk melakukan pendidikan 

jasmani dan olahraga,  

Adapun macam-macam prasarana yang di perlukan sekolah 

demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah 

adalah: (Sambodo, 2019: 10-12) 

2.2.3.1 Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar 

2.2.3.2 Ruang perpustakaan: ruang untuk menimpan dan memperoleh 

informasi dari beberapa jenis bahan pustaka. 
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2.2.3.3 Ruang laboratorium (tempat praktik): tempat siswa 

mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampillan serta 

tempat meneliti menggunakan media yang ada  untuk 

memecahkan suatu massalah atau konsep pengetahuan. 

2.2.3.4 Ruang keterampilan: tempat siswa melaksanakan latihan 

mengenai keterampilan tertentu 

2.2.3.5 Ruang kesenian: tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan 

seni. 

2.2.3.6 Fasilitas olahraga: tempat berlangsungnya kegiatan olahraga. 

Sedangkan komponen-komponen sarana dan prasarana 

pendidikan adalah lahan, ruang, perabot, alat dan media pembelajaran. 

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua 

jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara 

langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai contoh: 

kapur tulis, atlas, globe,  dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan 

guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti almari, 

arsip kantor madrasah merupakan sarana pendidikan yang secara tidak 

langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar. (Bafadal, 2004: 2) 

Prasarana pendidikan di madrasah bisa diklasifikasikan menjadi 

dua macam. Pertama, sarana pendidikan yang secra langsung digunakan 

dalam proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, 

ruang praktik, keterampilan, dan laboratorium. Kedua, prasarana 

madrasah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar 
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mengajar, seperti ruang kantor, kantin madrasaha, tanah dan jalan 

menuju madrasah, kamar kecil,ruang kelas, ruang guru, ruang kepala 

madrasah, dan tempat parkir kendaraan. (Bafadal, 2004: 3) 

Sebuah SD sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai 

berikut: (Sambodo, 2019:13) 

2.2.3.1  Ruang kelas, 

2.2.3.2  Ruang perpustakaan, 

2.2.3.3  Laboratorium IPA, 

2.2.3.4  Ruang pimpinan, 

2.2.3.5  Ruang guru, 

2.2.3.6  Tempat ibadah, 

2.2.3.7  Ruanag UKS, 

2.2.3.8  Jamban, 

2.2.3.9 Gudang, 

2.2.3.10 Ruang sirkulasi, 

2.2.3.11 Tempat bermain/olahraga. 

Dari berbagai uraian di atas dapat diketahui bahwa, sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam proses 

belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar akan berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2.2.4 Langkah-langkah Administrasi Sarana dan Prasarana 

2.2.4.1 Perencanaan 
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Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

suatu proses analisis penetapan kebutuhan yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran. (Afriansyah A. R., 2019: 1) 

Langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah sebagai berikut: (Mutohar, 

2013: 80) 

2.2.4.1.1 Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan 

sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau 

menginventarisasi kekurangan perlengkapam sekolah. 

2.2.4.1.2 Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah 

untuk periode tertentu. 

2.2.4.1.3 Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun 

dengan perlengkapan yang tersedia. 

2.2.4.1.4 Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau 

anggaran. 

2.2.4.1.5 Menetapkan rencana pengadaan akhir. 

Perencanaan pengadaan harus dirancang dengan benar 

sebelum pengadaan dilakukan.Bila rencana dari awal sudah 

matang maka sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh 

setelah pengadaan. (Hartoni, 2018: 182) 

Perencanaan sarana dan prsarana pendidikan merupakan 

proses analisis penetapan kebutuhan yang dilakukan dari awal 

karen akan sangat berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh. 

2.2.4.2 Pengadaan 
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Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan 

menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan 

pendidikan.(Mutohar, 2013: 80) 

Proses pengadaan sarana dan prasarana harus 

disesuaikan dengan daftar perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Dalam pengadaan barang tersebut tidak semua 

permintaan sarana dan prassarana pembelajaran dapat dipenuhi, 

hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, 

artinya sarana dan prasarana yang paling mendesak untuk 

dipenuhi akan lebih diutamakan dalam proses pengadaan. 

(Hajrawati, 2013: 143) 

Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan. Beberapa diantaranya yaitu membeli, 

membuat sendiri, bantuan atau hibah, menyewa, meminjam, 

mendaur ulang, menukar, memperbaiki atau merekonstruksi 

kembali.(Rohiat, 2012) 

Jadi dapat diketahui bahwa proses pengadaan merupakan 

penyediaan fasilitas yang sesuai dengan daftar yang telah 

disediakan. 

2.2.4.3 Inventarisasi  

Penginventarisasian sarana dan prasarana merupakan 

kegiatan pencatatan semua sarana dan prasarana di sekolah 
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secara teratur dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. (Ika Lestari, 2015: 380 ) 

Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan 

pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-

barang milik negara dan juga memberikan masukan bagi 

efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti 

perencanaan. (Mutohar, 2013: 80) 

Menurut The Liang Gie dalam Saiman inventarisasi ialah 

sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. 

Inventarisasi yang dimaksud merupakan sebuah daftar yang 

didalamnya memuat sejumlah informasi barang milik / kekayaan 

negara yang dikuasai oleh instansi. informasi didalamnya 

memuat nama-nama barang. Sedangkan barang yang terdaftar 

dalam inventaris disebut barang-barang inventaris. (Saiman, 

2002: 85)  

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan 

meliputi dua kegiatan yaitu; 1) kegiatan yang berhubungan 

dengan pencatatan dan pembuatan kode barang, 2)  Kegiatan 

berhubungan dengan pembuatan laporan 

Adapun kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana di 

sekolah adalah: 

2.2.4.3.1 Pencatatan sarana dan prasarana dapat dilakukan di 

dalam buku penerimaan barang, buku pembelian 

barang, buku inventaris, buku stok barang. 
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2.2.4.3.2 Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang 

tergolong barang inventaris. 

2.2.4.3.3 Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang 

tergolong barang inventaris harus dilaporkan. Pelaporan  

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan sarana 

prasarana sekolah yang dilakukan untuk penyempurnaan 

pengurusan administrasi sekolah agar dapat berjalan efektif. 

2.2.4.4 Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau 

pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang 

tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. (Wahyu Ardhi 

Bandono, 2015:  46)  

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara 

berkala agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan 

baik atau siap untuk dipakai. (Afriansyah M. R., 2019: 74) 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan 

yang sangat penting karena dengan adanya pemeliharaan yang 

baik maka penyelenggaraan pendidikan akan berjalan baik. 

(Megasari, 2014: 641) 

Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana, antara lain: 

(Afriansyah M. R., 2019: 74) 

2.2.4.4.1 Agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah rusak 

karena hama atau suhu/cuaca. 

2.2.4.4.2 Agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah hilang. 
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2.2.4.4.3 Agar sarana dan prasarana tersebut tidak kadaluarsa. 

2.2.4.4.4 Agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah susut. 

2.2.4.4.5 Agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. 

Seluruh kegiatan Administrasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan 

diawasi, artinya setiap kegiatan masing-masing akan 

dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta 

diperhatikan kerja samanya satu sama lain. Pengawasan bukan 

merupakan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi 

ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi 

merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi 

pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga 

dan biaya dapat dihindarkan. 

Pemeliharaan merupakan penjagaan, perbaikan serta 

pencegahan dari kerusakan yang dilakukan secara berkala agar 

sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan siap pakai. 

2.2.4.5 Penghapusan  

Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang 

bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-

barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya 

rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya 

terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai 
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lagi dan dikeluarkan dari inventaris. Penghapusan sarana dan 

prasarana pada dasarnya bertujuan untuk: (Mutohar, 2013: 79) 

2.2.4.5.1 Mencegah kerugian biaya pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang kondisinya  semakin buruk. 

2.2.4.5.2 Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. 

2.2.4.5.3 Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-

barang yang tidak dipergunakan lagi. 

2.2.4.5.4 Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus 

kerja. 

Untuk melakukan kegiatan penghapusan atau 

penyingkiran sarana dan prasarana sekolah, panitia penghapusan 

barang bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada 

dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan 

penghapusan sampai melelang dan memusnahkan barang-barang 

inventaris tersebut. (Fu'ad, 2016: 129)  

Penghapusan dilakukan karena barang tersebut 

mengalami rusak berat dan tidak dapat diperbaiki. Seandainnya 

diperbaiki, perbaikan tersebut akan memakan biaya sangat 

besar, sehingga lebih baik beli yang baru dari pada 

memperbaikinya. (Reza Pahlevi, 2016: 91) 

Jadi dapat disimpulkan penghapusan merupakan suatu 

proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan, 

menyingkirkan atau menghilangkan sarana dan prasarana 
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sekolah dari daftar inventaris yang mengalami rusak berat dan 

jika diperbaikai akan memakan biaya yang besar. 

2.2.5 Administrasi dalam pandangan Islam 

Administrasi dalam Islam dikenal dengan istilah al-

idarah.Mengkaji mengenai pengertian atau istilah administrasi dalam 

Islam mengharuskan merujuk kepada beragam beragam 

sumber.Sebenarnya tidak ada satu ayat Al-Qur’an yang dijumpai kata 

al-idarah.Namun apabila dicermati memang ada kata dalam Al-Qur’an 

yang menyerupai yaitu kata tadirunaha (Qur’an 2: 282) dan kata tadiru. 

(Qur’an 33: 19).  

Jadi hal ini menegaskan bahwa kata idarah atau istilah 

administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru 

digunakan di era modern. Oleh sebab itu, para pakar administrasi 

modern mendefinisikan idarah  dengan ungkapan administrasi adalah 

sejumlah aktivitas praktis dengan tujuan merealisasikan politik umum. 

(At- Thamawi, 1965: 21) 

Pentingnya kegiatan catat mencatat ditulis dalam Al-Qur’an 

yaitu pada QS. Al- Baqarah/2: 282: 

يَُّهاٱلَِّذيَن َءاَمُنو ْا ِإَذا ي
َ
ََََٰ أ

َجٖل 
َ
مُّسَم ّٗى َتَداَينُتم ِبَدۡيٍن ِإَلىَٰ  أ

 ٢٨٢ ...َفٱۡكُتُبوهُۚ 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya….” (Kementerian Agama RI, 2015: 48) 
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2.3 Penelitian relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dapat kita lihat sebagai berikut: 

2.3.1 Jurnal penelitian oleh Moga Sari Mulya, yang  berjudul “Administrasi 

Sarana dan Prasarana”. Jurnal tersebut lebih fokus pada administrasi 

atau pengelolaan barang sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri 

sedangkan penulis berfokus pada proses pengelolaan dalam pencatatan/ 

tulis menulis dan penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. (Mulya, 2019) 

2.3.2 Jurnal penelitian oleh Muhammad Kristiawan dan Nova Asvio, tentang 

“Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah”. Penelitian Muhammad 

berfokus pada pengelolaan administrasi secara keseluruhan yang ada di 

dalam dunia pendidikan mulai dari proses penerimaan peserta didik 

baru, administrasi kurikulum, administrasi sarana prasarana, 

administrasi ketenaga pendidikan, hingga administrasi layanan khusus 

pendidikan  sedangkan penulis hanya mengulas tentang pengelolaan 

administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. (Asvio, 2017) 

2.3.3 Jurnal penelitian oleh Martinus Tanggela, yang  berjudul ”Analisis 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di 

SMP Negeri 2 Batu”. Penelitian Martinus mengulas tentang 

pelaksanaan kebijakan pengadaan dan distribusi, penggunaan 

implementasi dan pemeliharaan, serta inventarisasi dan penghapusan 

sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. Sedangkan 
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penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang deskripsi 

dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di SDN Kasupute. 

(Tanggela, 2013) 

Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas 

mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan penulis adalah penelitian administrasi sarana dan 

prasarana sekolah yang dalam hal ini administrasi yang dimaksud yaitu 

penulisan, pembuatan, penyusunan, dokumen-dokumen atau berkas arsip 

mengenai sarana dan prasarana sekolah. Kendalanya yaitu sangat sedikit 

penelitian artikel yang membahas masalah ini sehingga penulis mengambil 

beberapa referensi yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana 

sekolah pada umumnya. 

Berdasarkan penelitian relevan di atas maka dapat diketahui bahwa 

penelitan yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya.Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menelusuri sebagaimana pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di 

SDN Kasupute. 

2.4 Alur pikir penelitian 

Dalam setiap kegiatan di suatu organisasi tidak lepas dari adanya 

proses pengelolaan/manajemen. Begitu pula dengan administrasi sarana dan 

prasarana di sekolah perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan 

pengelolaan.Untuk itu perlu diperhatikan aspek-aspek dalam pengelolaan 



 

32 

 

administrasi sarana dan prasarana di sekolah agar dapat tertata dengan baik 

dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Jika pengelolaan administrasi sarana dan prasarana dilakukan dengan 

baik dan benar, maka proses administrasi sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah dapat berfungsi dengan sebagaimana semestinya yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar serta terpenuhinya kelengkapan 

administrasi di sekolah. 

Alur berpikir tersebut dapat digambarkan dengan paradigma berikut: 
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