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Abstrak

This study aims to describe the fulfillment of standard facilities and
infrastructureforSMPN SATAP1LADONGI,Ladongisub-district,EastKolaka
district.This research uses the interview guideline method,observation
guidelinesanddocumentstudyguidelinessourcedfrom theprincipalofSMPN
SATAP1 LADONGI.The techniques used in this research are observation,
interviewanddocumentation.Aninstitutionwillbeabletofunctionadequatelyif
ithasamanagementsystem thatissupportedbyhumanresources,thecostof
facilitiesandinfrastructure.However,afterdoingresearch,manyfacilitiesand
infrastructurearenotgoodenough.
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PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana terencana

untukmewujudkansuasanabelajar

dan proses pembelajaran agar

peserta didik dapat

mengembangkan potensi bakat

danminatyangadadidirinya(UU

Nomor 20 Tahun 2003 pasal

1).pendidikan yang merata dari

kota hingga pedesaan menjadi

salah satu cita-cita bangsa

indonesia

Hasilyang diperoleh di

lapangan sangatberbedadengan

target yang di tetapkan oleh

pemerintah daerah pemerintah

kabupaten kolaka

timur.berdasarkan data di data

pokokpendidik(DAPODIK)untuk

tahun 2017/2018 disebutkan

bahwa pemenuhan ruang kelas

dalam kondisibaikhanyasebesar

23,41%atauhanya252ruangkelas

sekolah .sedangkang hanya

terdapat 8 perpustakaan dalam

kondisi baik dari total 28

perpustakaanyangada.selainitu

hanyaterdapat14sanitasipeserta

didik dan 8 sanitasiguru dalam

kondisibaik .bedasarkan data

pemenuhansaranadanprasarana

diSMPNegeriSATAP1LADONGI

kabupaten kolaka timur

menunjukan bahwa sarana dan

prasarana masih banyak tidak

terpenuhiolehsekolahmenengah

karena ketebatasan dana,lahan,

dan bahkan tenaga yang di

butuhkan.

Berdasarkanhal-haldiatas,

judul penilitian ini adalah



“Pemenuhan standarsarana dan

prasarana di SMPN SATAP 1

LADONGI” yang kemudian di

fokuskan pada pemenuhan

terhadapsaranadanprasranayang

di dalamnya terdapat ruang

pimpinan,ruangguru,ruangkelas,

ruang ibadah ,ruang uks,ruang

sirkulasi, ruang

bermain/berohlaraga, ruang

perpustakaan, tempat

sanitasi/janban,dan guadang di

sekolah.Rumusan masalah dari

penelitian ini adalah bagaiman

pemenuhan standar sarana dan

prasaranadiSMPNegeriSATAP1

ladongi.Denganbegitutujuandari

penelitian ini yaitu untuk

mendiskripsikan pemenuhan

standarsarana dan prasarana di

SMP Negeri SATAP 1 ladongi.

Diperjelas dalam Barnawi

(2012:40),bahwa dalam proses

pemenunahan sarana dan

prasaranatentunyadiawalidengan

adanya perencanaan untuk

mengetahui urgensikebutuhan

sekolah ,selanjutnya pengadaan

saranadanprasaranaagardapat

menunjang pembelajaran dengan

caraapakahpemenuhanyangakan

digunakanolehsekolah,danyang

terakhir adalah pengaturan di

dalamnyatermaksudinventarisasi,

penyimpanan, dan pemeliharaan

danprasaranayangada.

Pemenuhan sarana dan

prasarana disebutkan dalam

permendiknas nomor 24 Tahun

2007 bahwa setidaknya terdapat

11ruanganyangharusdipenuhi

oleh masing-masing sekolah

menengah yang diantaranya



adalahruangankelas,laboratorium

IPA, ruangan perpustakaan,

ruangan pinpinan, ruang guru,

tempat beribadah, ruang UKS,

ruang sirkulasi, jannan/sanitasi,

gudang, dan tempat/bermain

olehragayangdidalamnyadiatur

masing–masing spesifikasi

pemenuhan baik sarana maupun

prasarananya.

KAJIANLITERATUR

Dalam Mulyono(2014:184),

menyebutkan bahwa sarana dan

prasarana pendidikan adalah

proseskegiatanyangdirencanakan

dandiusahakansecarasistematis

dankontinuteradapbenda-benda

pendidikan agar dapat dipakai

dalam prosesbelajarmengajar.

Dalam penelitian Busono

( 2011:81),menyebutkan bahwa

sekolah yang berada dipinggir

jalan lebih kompleks, misalnya

dengankekuranganlahansehingga

tidak terpenuhinya sarana dan

prsarana pendidikan ,kebisingan

kendaraan bermotor ,serta

keamananpesertadidik.

MwnurutAry H.Gunawan

2011:114)administrasisaranadan

sarana pendidikan merupakan

keseluruhanproseskegiatanyang

direncanakan dan di usahakan

secarasengajadanbersungguuh-

sungguhsertapembinaankontinu

terhadapbenda-bendapendidikan,

agarsenantiasasiappakai(ready

for use) dalam proses belajar

mengajar semakin efektif dan

efisien guna membantu



tercapainya tujuan pendidikan

yangtelahditetapkan.

Sarana dan prasarana

merupakan salah satu sumber

daya pendidikan yang perlu dan

sangat penting dikelola dengan

baiksertamerupakanbagianyang

tidak dapat dipisahkan dari

manajemen pendidikan. Seperti

gedung, tanah, perlengkapan

administrasisampaipada sarana

yang digunakan langsung dalam

prosesbelajarmengajardikelas.

Saranadan prasaranapendidikan

jugasebagaisalahsatudariunsur

manajemen pendidikan yang

memilikiperanan penting dalam

proses belajar mengajar,sarana

pendidikan merupakan halyang

tidakbolehdiabaikan.Saranadan

prasarana pendidikan juga

digunakan untuk mempermudah

pemahamansiswatentangmateri

yang disampaikan dengan

mengunakansaranadanprasarana

pendidikan yang tepat dalam

program kegiatanbelajarmengajar

menjadilebih efektifdan efisien.

Dengan adanya sarana dan

prasarana pendidikan kegiatan

belajar mengajar akan menjadi

lebih bermakna dan berkualitas

serta menyenangkan. Dengan

keterbatasansaranadanprasarana

sekolah sudah tentu

mempengaruhihasilbelajarsiswa.

Dengan kata lain proses

pelaksanaanpendidikandisekolah

dan permasalahan pembelajaran

bukan hanya dihadapioleh guru

yang bersangkutan, tetapi

didukungpulaolehkeberadaandan

kelengkapansaranadanprasarana



pendidikan.

Dengan semakin

berkembangnyailmupengetahuan

dan teknologi maka dalam

kegiatan belajar mengajar

diperlukanusahapemanfaatanalat

peraga dan alatpraktek sebagai

sarana untuk membangkitkan

motivasi belajar siswa serta

menghemat waktu. Untuk

mendapatkan hasilbelajar yang

sesuaidengan tujuan yang telah

dirumuskan maka proses belajar

mengajar harus benar-benar

diupayakan semaksimalmungkin.

Pembelajaran sebagai suatu

sistem yangterdiridaribeberapa

komponen-komponenyaitutujuan,

isi,ataumateri,metode,media,dan

evaluasi. Kegiatan pembelajaran

harus dilaksanakan secara

sistematis (langkah-langkah yang

terarah dan teratur) secara

sistemik (secara bulat dengan

mempertimbangkan segala

aspeknya)agarberdayagunadan

berhasilguna.Peningkatan mutu

pendidikan akan tercapaiapabila

proses belajar mengajar yang

diselenggarakan dikelas benar-

benarefektifdan berguna untuk

mencapai kemampuan

pengetahuan, sikap dan

keterampilan yang diharapkan.

Karena pada dasarnya proses

belajarmengajarmerupakan inti

dari proses pendidikan secara

keseluruhan, diantaranya guru

merupakansalahsatufaktoryang

penting dalam menentukan

berhasilnya proses belajar

mengajar didalam kelas.Oleh

karena itu guru dituntut untuk



meningkatkan peran dan

kompetensinya, guru yang

kompoten akan lebih mampu

menciptakan lingkungan belajar

yangefektifdanakanlebihmampu

mengelolakelasnyasehinggahasil

belajarsiswaberada pada tingkat

yangoptimal.

Pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan merupakan

suatukegiatanuntukmenciptakan

danmempertahankankondisiyang

optimal bagi terjadinya proses

pembelajaran. Dengan semakin

berkembangnyailmupengetahuan

dan teknologi maka dalam

kegiatan belajar mengajar

diperlukan usaha pengelolaan

dalam sarana dan prasarana

pendidikan. Sebagai indikator

berhasil atau tidaknya proses

pencapaian suatu tujuan

pendidikan.Antaralaindipengaruhi

oleh pengelolaan sarana dan

prasarana sekolah oleh pihak

sekolah.

Pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan adalah

proses untuk menyelenggarakan

dan pengawasan dalam sarana

prasaranapendidikansertadalam

pengadaan sarana-sarana

pendidikanyang adadilembaga-

lembaga pendidikan untuk

mencapaitujuan tertentu.Sarana

dan prasarana pendidikan

merupakan pendudkung dalam

prosesbelajarmengajar,sehingga

proses belajar mengajar dapat

berjalan lancar. Pada dasarnya

pengelolaansaranadanprasarana

pendidikan pada suatu lembaga



pendidikan sepertisekolah harus

meliputibeberapahalyangharus

dilakukan yaitu: Perencanaan

SaranaDanPrasaranaPendidikan

Perencanaansaranadanprasarana

pendididkanmerupakanpekerjaan

yang komplek, karena harus

terintegrasi dengan rencana

pembangunan baik nasional,

regionalmaupunlokal,prencanaan

inimerupakansistem perencanaan

terpadu dengan perencanaan

pembangunan tersebut.

perencanaan kebutuhan sarana

dan prasarana pendidikan

tergantung pada jenis program

pendidikan dan tujuan yang

ditetapkan. Program pendidikan

yangberorientasipadapemenuhan

kebutuhan tenaga kerja akan

berbeda dengan program

pendidikanyangberorientasipada

pemerataan kesempatan belajar,

dalam hal sarana dan

prasarananya,karena itu dalam

perencanaan kebutuhan tersebut

tersebutperludikajisstem internal

pendidikandanaspekeksternalnya

seperti masalah demographi,

ekonomikebijakan-kebijakanyang

ada. Kegagalan dalam tahap

perencanaan iniakan merupakan

pemborosan.Prinsipprinsipumum

dalam perencanaan seperti

komprehensif, obyektif, fleksibel

daninterdisiplinperludiperhatikan.

Pengadaan Sarana Dan

Prasarana Pendidikan Untuk

pengadaansaranadanprasarana

pendidikandapatdilakukandengan

berbagai cara. Misalnya untuk

pengadaantanahdilakuakndengan

cara membeli,menerima hibah,



menerimahakpakai,menukardan

sebgainya. Dalam pengadaan

gedung/bangunandapatdilakukan

dengan cara membangun baru,

memebeli, menyewa, menerima

hibah,atau menukar bangunan.

Untuk pengadaan perlengkapan

atau perabot sekolah dapat

dilkukan dengan jalan membeli.

Perabotyang akan dibelidapat

berbentuk yang sudah jadi,atau

yangbelum jadi.Dalam pengadaan

perlengkapan ini juga dapat

dilakukan dengan jalan membuat

sendiriataumenerimabantuandari

instansi pemerintah dari luar

Departemen Pendidikan Nasional,

badan-badan swasta,masyarakat,

perorangandansebagainya.

Penggunaan atau

Pemanfaatan Sarana Dan

PrasaranaPendidikanPenggunaan

atau pemakaian sarana dan

prasarana pendidikan disekolah

merupakantanggungjawabkepala

sekolah pada setiap jenjang

pendidikan. Untuk kelancaran

kegiatan tersebut, bagi kepala

sekolah yang mempunyai wakil

bidangsaranadanprasaranaatau

petugasyangberhubungandengan

penanganansarandanprasarana

sekolah diberi tanggung jawab

untukmenyusunjadwaltersebut.

Menurut Barnawi dan M.

Arifin (2012:74), pemeliharaan

adalah kegiatan untuk

melaksanakan pengurusan dan

pengaturan agar semua barang

selalu dalam keadaan baik dan

siap untuk digunakan secara

berdayagunadanberhasilguna.



 Pengadaan sarana dan

prasarana

Pemenuhan sarana

prasarana ialah kegiatan untuk

mengadakan semua kebutuhan

keperluanbaikbarang,bendaatau

jenis barang bagi keperluan

pelaksanaantugasuntukmencapai

target pendidikan .dalam

pemenuhanbarangmemangtidak

terlepas dari perencanaan

pengadaan yang telah disusun

sebelumnyabaikmengenaijumlah

maupun jenisnya pengadaan

perlengkapan pendidikan pada

dasarnya merupakan upaya

merealisasikanrencanapengadaan

perlengkapan yang disusun

sebelumnyaBafadal(2004:30)

Bouni soekarno (1987),

adapun langkah–langkah

pengadaansaranadanprasarana

pendidikan

 Menampung semua usulan

pengadaan perlengkapan

sekolahyangdiajukanoleh

unitkerjasekolah

 Menyusun rencana

kebutuhan perlengkapan

sekolah untuk preode

tertentu

 Memadukan rencana

kebutuhan yang telah

disusun dengan

perlengkapan yang telah

tersediasebelumnya

 Memadukan rencana

kebutuhan dengan dana

atauanggaransekolahyang



tersedia

 Mengadakanseleksidengan

sekalaprioritas

 Penet8apan rencana

pengadaanakhir

Menurutmulyasa(2005:49)

”sarana pendidikan adalah

peralatan dan perlengkapan yang

secara langsung di pergunakan

danmenunjangprosespendidikan

khususnyaprosesbelajarmengajar

sepertigedungruangkelas,meja

,kursiserta alat-alatdan media

pengajaran .adapun yang

dimaksud dengan prasarana

pendidikan adalah fasilitas yang

secaratidaklangsungmenunjang

jalannya proses pendidikan atau

pengajaran atau pengajaran

,seperti halaman ,kebun taman

sekolah ,jalan menuju sekolah

tetapijika dimamfaatkan secara

langsung untuk proses

pembelajaran,seperti taman

sekolah untuk pengajaran biologi

,halaman sekolah sekaligus

lapangan olahraga komponen

tersebut merupakan sarana

pendidikan.

METODEPENELITIAN

Berdasarakan judul

penilitian yaitu” pemenuhan

standarsarana dan prasarana di

SMPNegeriSATAP1LADONGI,di

kecamatan ladongi kabupaten

kolakatimurmakajenispenelitian

yang digunakan adalah penelitian

deskriptip dengan pendekatan

kualitatifmetode yang digunakan



adalahobservasi,wawancaradan

studidocument

 Waktu dan tempat

penelitian

 penelitianinidilaksanakan

pada tanggal14 sptember

2020 sampai tanggal 19

oktober 2020 yang di

laksanakan diSMP Negeri

SATAP1LADONGI

 Data,instrument,dan teknik

pengambilandata.

Penelitianinimenggunakan

data primeryaitu kepala sekolah

dan data skunder yaitu daftar

inventarissaranadanprasaranadi

sekolah menengah .adapun

instrumentyangdigunakandalam

penilitian ini adalah pedoman

wawancara, pedoman observasi

dan pedoman studi document

.sedangkangteknikpemngambilan

data dalam penelitian

menggunakan teknik wawancara

,teknik observasi, dan studi

dokumen.

Dataataudokumentasiyang

dianalisis dalam penelitian ini

adalahdatayangtelahdiobservasi

olehpenilitidangantambahandata

informasi dari masing- masing

kepalasekolah.

 TeknikAnalisisdata

Penilitian inimenggunakan

teknikanalisisdatakualitatifyang

berlangsungsecaraterusmenerus

sehingga datanya sudah jenuh

(Sugiyono, 2014:246). Teknik



analisis data dalam penilitian ini

yaitu kondensasi data dengan

mencaripokok setiap data yang

diperoleh di lapangan untuk

mendapatkangambaranyangjelas

.selanjutnyadataakan disajikan

dalam bentuk uraian dan tabel

pemenuhansaranadanprasarana

pendidikan .kemudian dilakukan

penarikan kesimpulan yang

bersifat sementara dan dapat

berubah jika terjadiperubahan di

lapangan .kesimpulan iniberupa

deskripsiataugambaran masing-

masingpemenuhanstandarsarana

dan prasarana pendidikan untuk

ditelitidanmenjadijelas.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Menurut Simbolon (2017),

mutu pendidikan bukan semata

mata terkaithanyadenganproses

pembelajaran dan kompetensi

lulusanyangdicetakolehsekolah

,namunsalahsatuhalterpenting

lainyaadalahterpenuhinyasarana

dan prasarana .dalam undang

nomor20 Tahun 2003 pasal42

ayat( 1) dan (2),menyebutkan

setiappendidikanmemilikisarana

yangterdiridariperabot,peralatan

pendidikan, media pendidikan,

buku dan sumberbelajarlainya,

bahan habis pakai, serta

perlengkapan lainnya dalam yang

diperlukan dalam menunjang

proseskegiatan belajarmengajar

dan harus terpenuhi.Sedangkan

prasarana meliputilahan,ruang

kelas,ruangpimpinan,ruangguru,

ruang tata usaha, ruang



perpustakaan,ruanglaboratorium,

ruang bengkelkerja,ruang unit

produksi,ruang kantin instalasi

daya dan dan jasa, tempat

berolahraga, tempat ibadah,

tempatbermain,tempatberkreasi

dan tempat /ruang lain yang

diperlukan.

Darihasilpengamatanyang

dilakukanolehpenulisSMPNegeri

SATAP 1 LADONGI perlu

melakukanpengadaansaranadan

prasaranaagarmemenuhistandar

sarana dan prasarana

permendiknasno 24tahun2007.

Adapun standara sarana dan

prasarana minimum yang sesuai

denganpermendiknasyaituruang

kelas, ruang perpustakaan ,

laboratorium IPA,ruangpimpinan,

ruangguru,ruangsirkulasi,tempat

beribadah, ruang UKS, gudang,

janban/sanitasi dan tempat

bermain/berolahraga termaksud

didalamanya sarana yang harus

dipenuhinya.

Dari keseluruhan

pemenuhansaranadariperalatan

,perbotan dan bahan media

pembelajaran dapat disimpulkan

bahwa pemenuhan sarana dan

prasarana untuk setiap sekolah

berbeda beda .hal ini tentu

dipengaruhi oleh beberapa hal

seperti keterbatasan lahan dan

dana yang dimiliki oleh

sekolah.walaupun tidak memiliki

ruang atau prasarana yang ada

,namunsekolahmemenuhidengan

adanya sarana pendukungnya

.sepertihalnyadengantidakada

ruangan laboratorium IPA yang



hampir semua sekolah tidak

memilikinya ,namun sekolah

memilikikotakinstrumentterpadu

(KIT)IPAuntukmenunjangproses

pembelajaran ,sekolah juga

mengupanyakan pengadaan

sarana yang kurang dengan

kreativitas masing-masing guru

kelas seperti halnya mengajar

pesertadidik ikut serta dalam

pembuatansaranasederhana.

Pengadaan/pemenuhan

saranadanprasranadalahkualitas

sarana dan prasarana yang di

tetapkansepertikegunaanjangka

waktuyanglamauntukalatperaga

untukbukuberupatulisan,jumlah

halamangambarsudahjelasdan

isibukutidakadayangtidakbaik

haltersebutsenadadenganteori

yangdiungkapkanolehgunawan

dan benty (2017) intinya

menyatakan bahwa pengadaan

sarana dan prasarana pendidikan

harus akuntabel yang berarti

pengadaan tersebuut harus

mencapai sasaran baik fisik

,keungan maupun mamfaatbagi

kelancaranpembelajaran

KESIMPULAN

Berdasarkanhasilpenilitian

maka dapat disimpulkan bahwa

pemenuhan standar sarana dan

prasaranadiSMPNegeriSATAP1

LADONGIterutama prasarana di

nyatakan belum sepenuhnya

memenuhi standar yang ada

contohnya perpustakaan,

jamban/sanitasi, ruangan kelas,

ruangguru,mengalamirusakberat.



Dalam pemenuhansaranan

dan prasarana di SMP Negeri

SATAP1LADONGIterdapatsarana

alatperagayangrusakdantidak

digunakan .namun hal tersebut

tidakmenggangustabilitasproses

pembelajaranyangterjadi

Pemenuhan sarana

prasarana ialah kegiatan untuk

mengadakan semua kebutuhan

keperluanbaikbarang,bendaatau

jenis barang bagi keperluan

pelaksanaantugasuntukmencapai

target pendidikan dalam

pemenuhanbarangmemangtidak

terlepas dari perencanaan

pengadaan yang telah disusun

sebelumnyabaikmengenaijumlah

maupun jenisnya pengadaan

perlengkapan pendidikan pada

dasarnya merupakan upaya

merealisasikanrencanapengadaan

perlengkapan yang disusun

sebelumnyaBafadal(2004:30)
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