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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pengalaman-pengalaman belajar

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, dan informal di sekolah dan

luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan pertimbangan

kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan

dan memanfaatkan peranan hidup secara tepat. Perkembangan pendidikan

yang demikian pesat, menuntut semua pihak agar segera memikirkan

langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan

efisien.

Ditinjau dari sudut hukum, defenisi pendidikan berdasarkan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun tentang sisdiknas Bab I Pasal 1

bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar da terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
sprititual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.1

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga merupaka sasarana

pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian

integrasi dan upaya peningkatan kualitas manusia indonesian serta Kaffah

(menyeluruh). Upaya tersebut menjadi tanggung  jawab pendidikan,

terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi objek yang

1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional, ( Bandung:  Citra Umbara,
2010), h. 2.
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh,

kreatif, mandiri, demokratis dan profesional pada bidangnya msing-

masing.

Mutu atau kualitas sering ditafsirkan secara beragam, tergantung

dari sudut pandang konsep tersebut diartikan. Pelayanan merupakan

bagian dari aktifitas yang berupa mekanis, layanan pada dasarnya adalah

orang yang memberikan atau mengurus apa yang di perlukan oleh orang

lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa yang

membutuhkan suatu informasi. Layanan atau to service, di sebuah

administrasi berbeda dengan layanan pada kegiatan kemasyarakatan yang

lain, seperti layanan kesehatan, layanan kependudukan dan layanan

keagamaan. Perbedaan itu tentu dikaitkan dengan tugas dan fungsi

masing-masing bidang.2

Layanan administrasi sekolah yang bersifat fleksibel  dapat

dilaksanakan dengan kondisi dan situasi nyata disekolah. Ada tiga hal

yang memuaskan dalam layanan administrasi yaitu: (1) Perkataan Sopan

dan Ramah, (2) kesediaan Melayani, (3) informasi. Hal ini dapat dilakukan

untuk menyediakan layanan yang berkualitas secara efektif dan efisien.3

Tercapainya tujuan pendidikan nasional juga tidak terlepas dari

fungsi dan peranan administrasi sarana dan prasarana pendidikan.

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan menempati kedudukan

2 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), h. 173

3 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 1
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sentral dalam usaha mencapai tujuan pendidikan untuk itu diperlukan

personil yang cakap serta memiliki pengertian luas tentang pelaksanaan

dan tujuan sekolah. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan sangat

berperan dalam pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk

mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang

diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan

formal.

Ruang lingkup kegiatan administrasi sarana dan prasarana

pendidikan terdiri dari dua kegiatan yaitu: (1) manajemen administrasi

yaitu kegiatan-kegiatan tang bertujuan mengarahkan agar semua orang

dalam organisasi, kelompok kerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (2) manajemen operatif yaitu

kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam

mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap

orang melaksanakan dengan tepat dan benar.4

Sekolah negeri dan swasta bukanlah milik perorangan. Oleh karena

itu, setiap usaha untuk pengadaan barang termasuk prasarananya tidak

dapat dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau bendaharawan. Usaha

pengadaan yang dilakukan bersama akan memungkinkan pelaksanaan

akan lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi kualitas,

maupun kuantitasnya setelah mempertimbangkan secara matang mengenai

jumlah dana yang tersedia. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di

4 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 27
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sekolah dan cara-cara administrasinya juga memberi pengaruh besar

terhadap program belajar mengajar. Persediaan yang kurang memadaiakan

menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula dengan administrasi

yang kurang baik akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan

tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan itu keadaan istimewa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis ketahui Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hulu ditemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Kurang terorganisasinya secara efektif administrasi sarana dan

prasarana.

2. Masih ada sebagian sarana dan prasarana yang belum diberi kode sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Proses peminjaman sarana belum terlaksana dengan baik.

4. Masih kurang baiknya layanan yang diberikan sekolah kepada

masyarakat (stakeholder).

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Administrasi Sarana dan

Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Layanan di SMAN 1 Kampar

Kiri Hulu Kabupaten Kampar”.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami judul

penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah teknis yang

berkenaan dengan judul.

1. Administrasi

Adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua oprang atau

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan

yang  telah ditentukan sebelumnya.5

2. Sarana

Adalah semua perangkat pealatan, bahan, dan perabot yang

secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.6

3. Prasarana

Adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang

jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun,

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara

langsung antuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk

pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga

komponen tersebut merupakan sarana.7

5 Ibid. 7
6 Barnawi & M. Arifin, Manajemen sarana & Prasarana Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2012), h. 47
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

h. 49
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4. Mutu Layanan

Adalah pencapaian standar yang dipersepsi oleh pengguna

layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar  layanan

pendidikan yang berlaku.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Administrasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu

layanan di SMAN 1 Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

b. Administrasi sarana dan prasarana di SMAN 1 Kampar kiri Hulu

kurang memadai

c. Pelayanan di SMAN 1 Kampar Kiri Hulu kurang maksimal

d. Faktor yang mempengaruhi administrasi sarana dan prasarana

dalam meningkatkan mutu layanan di SMAN 1 Kampar Kiri Hulu

Kabupaten Kampar

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut  jawaban

penelitian dan karena keterbatasan kemampuan penulis untuk meneliti

seluruhnya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti

dengan memfokuskannya  hanya pada administrasi sarana dan

prasarana dalam meningkatkan mutu layanan di SMAN 1 Kampar

Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
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D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana administrasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan

mutu layanan di SMAN 1 Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi administrasi sarana dan prasarana

dalam meningkatkan mutu layanan di SMAN 1 Kampar Kiri Hulu

Kabupaten Kampar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui administrasi sarana dan prasarana dalam

meningkatkan mutu layanan di SMAN 1 Kampar kiri Hulu

Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi administrasi

sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu layanan di

SMAN 1 Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan

penulis dalam manajemen pendidikan.
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b. Sumbangan informasi bagi sekolah mengenai administrasi

sarana dan prasarana dalam meningkatan mutu layanan.

c. Bagi  guru, sebagai bahan informasi tentang administrasi sarana

dan prasarana dalam meningkatan mutu layanan.

d. Bagi siswa, untuk menambah wawasan mengenai administrasi

sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu layanan.


