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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Administrasi Sarana dan Prasarana

a. Pengertian Administrasi Sarana dan Prasarana

Kata administrasai menurut asal katanya (etimologis) berasal dari

bahasa latin, ad + ministrare. Ad berarti intensif, sedangkan ministrare

berarti melayani, membantu, dan memenuhi.8

jadi administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan

dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun

material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah

produktivitas pendidikan, yang pertama dilihat pada produk hasil atau

efektivitas dari proses, suasana dan efisiensi. Dalam pencapaian

efektivitas ini diperlukan suatu proses minimal meliputi perilaku

manusia berorganisasi. Perilaku itu dapat dinyatakan dalam bentuk

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pembinaan atas tugas

kewajiban administratif. 9

Administrasi pendidikan tersebut juga mempunyai fungsi sebagai

berikut:10

8 Husaini Usman, Loc. Cit,
9 Daryanto, Op Cit, h. 4.
10 Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.

40.
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1) Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan

sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi pengorganisasian, merupakan proses penentuan pekerjaan-

pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-tugas dan

membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia.

3) Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-

anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan

berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota

organisasi.

4) Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

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.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan  dalam pendidikan

tentunya tidak terlepas dari berbagai administrasi dalam sekolah, antara

lain :11 1) Administrasi Kurikulum, 2) Adminstrasi Personalia, 3)

Administrasi Keuangan, 4) Administrasi Kesiswaan, 5) Administrasi

Sarana dan Prasarana.

11 Husaini Usman, Op. Cit. h. 4.
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Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam

proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak agar

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur,

efektif dan efisien.12

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 al-Qur’an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan. Seperti nama

salah satu surat dalam al-Qur’an adalah an-Nahl yang artinya lebah,

dalam ayat ke 68-69:













 






68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin

12 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h.
273.
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manusia". 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.

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa

menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir 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.

Pengertian yang lebih luas, peralatan pendidikan adalah semua

yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Ini

mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras

misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, perangkat lunak

misalnya kurikulum, metode, dan administrasi pendidikan.13

Dari segi jenisnya, secara makro seluruh fisik dalam suatu satuan

pendidikan yang dirancang untuk memberikan fasilitas dalam proses

pendidikan, seperti rancangan halaman, tata letak gedung, taman,

prasarana jalan, tempat parkir dan lain-lain, merupakan prasarana

13Zaitun, dkk, Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Indonesia, (Pekanbaru:
Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 66.
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pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang baik. Sementara itu,

secara mikro, ada tiga komponen sarana pendidikan yang secara

langsung memengaruhi kualitas hasil pembelajaran, yaitu buku

pelajaran dan perpustakaan, peralatan laboratorium atau bengkel kerja

beserta bahan praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas.14

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan

sebagai sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan

komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung

menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara

efektif dan efisien.15

Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam lembaga

pendidikan karena akan meningkatkan kualitas sebuah sekolah tersebut.

Sebagai contoh, komputer yang digunakan untuk praktik pembelajaran,

lulusan yang bermutu salah satunya harus bisa mengoperasikan

komputer untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin

modern. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar perlu dikaitkan

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses

pembelajaran. Dengan kata lain, fasilitas dan sumber belajar dipilih dan

digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang

tercapainya kompetesi dasar. Dalam menyukseskan implementasi

pendidikan karakter, pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar

memiliki kegunaan sebagai berikut:

14 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 119.
15 Barnawi & M. Arifin, Op Cit, h. 48.
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1) Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap

proses pembelajaran yang akan ditempuh.

2) Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional

untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukan

kompetensi secara tuntas.

3) Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang

berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan.

4) Memberikan petunjuk dan gambaran kaiatan kompetensi dasar yang

sedang dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya.

5) Menginformasi sejumlah penemuan baru ynag pernah diperoleh

orang lain yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu.

6) Menunjukkan berbagai permasalahan yang muncul, sebagai

konsekuensi logis dalam pengembangan kompetensi dasar yang

menuntut adanya kemampuan pemecahan dari peserta didik yang

sedang belajar.16

Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, Nawawi

mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan,

yaitu ditinjau dari sudut: 1) habis tidaknya dipakai, 2) bergerak tidaknya

pada saat digunakan, dan 3) hubungannya dengan proses belajar

mengajar.17

16 E. Mulyasa. Manajemen Pendidikan Karakter. (jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 25.
17Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.

54.
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b. Macam-Macam Administrasi Sarana dan Prasarana.

Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan di

sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah sebagai

berikut:18

1) Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang

tidak memerlukan peralatan khusus.

2) Ruang perpustakaan adalah ruangan untuk menyimpan dan

memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

3) Ruang laboratorium adalah ruangan untuk pembelajaran secara

praktek yang memrlukan peralatan khusus.

4) Ruang pimpinana adalah ruang untuk pimpinan untuk mengelolah

madrasah/sekolah.

5) Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja diluar kelas,

beristirahat dan menerima tamu.

6) Ruang Tata usaha adalah ruang untuk mengelolah administrasi

sekolah/madrasah.

7) Tempat ibadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan

ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu

sekolah.

18 Permendiknas, Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. No. 24 tahun 2007.
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8) Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan

layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan

pribadi, sosial, belajar dan karir.

9) Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang

mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di

sekolah/madrasah.

10) Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan

kegiatak kesektariatan pengelolaan organisasi peserta didik.

11) Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan kecil.

12) Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran

diluar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi,

dan arsip sekolah/madrasah.

13) Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antara bagian

sekolah/madrasah.

14) Tempar bermain/olahraga adalah ruang tebuka atau tertutup yang

dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jamani dan

oalahraga.

c. Klasifikasi Administrasi Sarana dan Prasarana.

1) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan

proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman,
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penukaran, daur ulang, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan

peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.19

Perencanaan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan

dalam proses manajemen. Dengan adanya rencana yang baik dan

cermat, segala aktivitas akan terarah dan terorganisasi sehingga bisa

mencapai tujuan yang diharapkan. Kebutuhan akan sarana dan

prasarana perlu direncanakan secara cermat dan teliti berkaitan

dengan kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang dapat

menunjang.

Perencaan mulai dari prasarana (tanah pekarangan, gedung dan

ruang kelas) dan sarana-sarana lain (perabot, kelengkapan kelas, dan

kelengkapan ruang lain). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah

dapat tercipta dan terpenuhinya pencapaian tujuan pendidikan.

Sebagai contoh misalnya persayaratan pendirian gedung sekolah

tidak boleh dekat dengan jalan besar atau tempat gaduh lainnya.

Langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan disekolah sebagai berikut :20

a) Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang

diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi

kekurangan perlengkapam sekolah.

b) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk

periode tertentu.

19 Barnawi & M. Arifin, Op. Cit. h. 51
20 Masrokan Mutohar, Op. Cit. h. 80.
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c) Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan

perlengkapan yang tersedia.

d) Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran.

e) Menetapkan rencana pengadaan akhir.

2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan

berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan

kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. 21

Pengadaan sarana dan prasarana adalah kelanjutan dari

program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah. Dalam

pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah

disusun dengan memerhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh

sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaa proses

pembelajaran.

Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat

dilakukan dengan cara bantuan dari pemerintah kepada sekolah yang

bersifat terbatas, dengan cara pembelian baik secara langsung

maupun melalui pemesanan terlebih dahulu, meminta sumbangan

dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana

dan prasarana kepada lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat,

dengan cara meminjam atau menyewa ketempat lain, dan dengan

21 Ibid. h. 60.
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cara tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang

dibutuhkan.

3) Pengaturan sarana dan prasarana pendidikan

a) Inventarisasi

Merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan

prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan

ketentuan yang berlaku.22 Dalam Al-Qur’an tersirat ayat-ayat

yang memberikan dorongan untuk melakukan inventarisasi

barang-barang kebutuhan kita yaitu surat Al-Baqarah ayat 282.













“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar”

22 Ibid. h. 67.
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Inventarisasi sebagai pencatat dan penyusunan daftar barang

milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan

ketentuan dan pedoman yang berlaku. Adapun kegiatan

inventarisasi sarana dan prasarana disekolah adalah:

(1)Pencatatan sarana dan prasarana dapat dilakukan di dalam

buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku

inventaris, buku stok barang.

(2)Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong

barang inventaris.

(3)Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong

barang inventaris harus dilaporkan. Pelaporan barang tersebut

dilakukan dalam periode tertentu.

b) Penyimpanan

Adalah kegiatan penyimpanan sarana dan prasarana

pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya

terjamin.

c) Pemeliharaan

Merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan

pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

mencapai tujuan pendidikan.23

23 Ibid. h. 74.
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Pemeliharaan diperlukan agar sarana dan prasarana selalu

dalam kondisi siap pakai. Oleh sebab itu dibutuhkan perawatan,

pemeliharaan dan pengawasan. Ditinaju dari sifat dan waktu,

pemeliharaan pemeliharaan yang bersifat pengecekan,

pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikana berat. Ditinjau dari

waktu pemeliharaannya yaitu pemeliharaan sehari-hari, dan

pemeliharaan nerkala seperti pengecatan diding, pemeriksaan

bangku, genting dan perabot lainnya.

d) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan

Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan

sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses

pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan.penggunaan alat

dapat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:24

(1)Banyaknya alat untuk tiap macam.

(2)Banyaknya kelas.

(3)Banyaknya siswa tiap dalam kelas.

(4)Banyaknya ruang atau lokal yang ada di sekolah.

Dengan mengingat beberapa faktor diatas serta pola

pengaturan alat pelajaran maka secara umum dapat diatur sebagai

berikut:

24 Suharsimi.Op. Cit. h. 278
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(1) Alat pelajaran untuk kelas tertentu

Ada kalanya sesuatu alat hanya dipergunakan untuk

kelas tertentu sesuai dengan materi kurikulum, jika

banyaknya alat untuk mencukupi banyaknya kelas, maka

sebaiknya alat-alat tersebut disimpan di kelas agar

mempermudah penggunaan.

(2) Alat pelajaran untuk beberapa kelas

Apabila banyaknya alat terbatas, padahal yang

membutuhkan lebih dari satu kelas, maka alat-alat tersebut

terpaksa di gunakan bersama-sama secara bergantian.

(3) Alat pelajaran untuk semua

Penggunaan alat pelajaran untuk semua kelas dapat

dilakukan dengan membawa ke kelas yang mebutuhkan

secara bergantian atau siswa yang akan menggunakan

mendatangi ruangan tertentu.

e) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

Merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari

pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Penghapusan adalah kegiatan

meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris

dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Penghapusan atau penyingkiran barang dapat melalui

tahap-tahap sebagai berikut:
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(1)Pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersama dengan

waktu memperkirakan kebutuhan.

(2)Memperhitungkan faktor-faktor penyingkiran dan

pengahapusan ditinjau dari segi nilai uang.

(3)Membuat perencanaan.

(4)Membuat surat pemberitahuan kepada yang akan diadakan

penyingkiran dengan menyebutkan barang-barang yang akan

disingkirkan.

(5)Melaksanakan penyingkiran dengan cara mengadakan lelang,

menghibahkan kepada Badan Orang lain, membakar, dan

penyingkiran disaksikan oleh atasan.

(6)Membuat berita acara tentang pelaksanaan penyingkiran.

Pelaksanaan penghapusan barang sekolah, kepala sekolah

beserta staf hendaknya mengelompokkan dan mendata barang-

barang yang akan dihapus. Kemudian, mengajukan usulan

penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus ke

dinas pendidikan. Setelah SK dari kantor pusat tentang

pengahapusan barang terbit, dapat dilakukan penghapusan yang

sesuai dengan berita acara yang ada. Penghapusan barang ini

dapat dilakukan dengan cara pemusnahan atau pelelangan.

Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya

bertujuan untuk:25

25 Ibid. h. 79.
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(1)Mencegah kerugian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana

yang kondisinya semakin buruk.

(2)Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.

(3)Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang

tidak dipergunakan lagi.

(4)Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja.

d. Fungsi Administrasi Sarana dan Prasarana

Selain memberi makna yang lebih untuk terciptanya dan

terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal administrasi sarana dan

prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar.

2) Memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat

terlaksana dengan lancar dan optimal.

e. Tujuan Administrasi Sarana dan Prasarana

Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah:

1) Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai

lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan

semaksimal mungkin.
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2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

terwujudnya interaksi dalam pembelajaran.

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.

4) Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang

sosial, ekonomi, budaya serta sifat- sifat individu.

Administasi sarana dan prasarana mempunyai peranan yang

sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran yang

diinginkan serta tercapainya tujuan pendidikan dapat berjalan lancar,

teratur, efektif dan efisien.

2. Mutu Layanan

a. Pengertian

Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik

yang meneyeluruh dari barang-barang atau jasa yang menunjukkan

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditetentukan dalam

konteks pendidikan.26

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia

karena kebutuhan untuk keberlangsungan proses. Input pendidikan

meliputi sumber daya manusia dan perangkat lunak serta harapan-

26 Departemen Pendidikan Nasional, manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis
Sekolah, (Jakarta: ttp, 2001), hlm 21



27

harapan sebagai pemandu  bagi berlangsungnya proses dan pencapaian

proses dan pencapaian target.

Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu

yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap

berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu yang diperoleh

dari hasil proses disebut output. Output pendidikan merupakan hasil

kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan

dari proses/perilaku sekolah.

Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang

dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan

melebihi standar  layanan pendidikan yang berlaku. Mutu layanan

adalah kemampuan institusi memberikan layanan secara cepat dan

memuaskan.Dalam proses pemberian layanan kepada pengguna harus

memahami layanan yang menampakkan dan keutuhan. 27

Pandangan mengenai mutu dapat mengimplikasikan bahwa

barang atau jasa yang diproduksi harus mengutamakan kesesuaian

kebermutuan dalam perspektif absolut dan relatif. Oleh karena itu mutu

sebagai kondisi yang terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap

barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Konsep mutu juga

ditetapkan oleh produsen sebagai pembuat atau pemberi jasa yang

didasarkan pada spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen. 28

27Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung: CV Pustaka Setia ), h. 172
28 Tim Dosen, Manajemen Pendidikan, (Bandung,:Alfabeta, 2010), h. 295
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Allah menginginkan umatnya untuk mengembangkan potensi diri

agar menjadi pribadi yang berkualitas hingga terciptanya umat yang

bermutu. dibawah ini sedikit diantara anjuran agama baik hadits

maupun ayat al-Qur'an untuk menjadi umat dan pribadi yang bermutu,

yaitu:













90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Meningkatkan mutu harus fokus pada kepuasan

pelanggan.Pentingnya kepemimpinan mutu untuk melaksanakan

peningkatan mutu tidak dapat diabaikan.Tanpa kepemimpinan yang

bermutu sulit untu meningkatkan mutu. Kepemimpinan yang bermutu

sama dengan karakteristik mutu kepemimpinan yang harus dimiliki

setiap pemimpin yang bermutu. Kepemimpinan yang bermutu yang

memfokuskan pada pencapaian atau pemenuhan kepuasan

pelanggan.Pelanggan meliputi pelanggan internal dan eksternal

sekolah.Pelanggan internal sekolah yaitu siswa, sedangkan pelanggan

eksternal sekolah yaitu pendidik dan tenaga kependidikan.Pelanggan
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internal luar sekolah yaitu orang tua siswa, keluarga siswa, pemerintah

dan masyarakat luas.

b. Karakteristik Mutu

Mutu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:29

1. Kinerja (performa): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.

2. Waktu Wajar (timelines): selesai dengan waktu yang wajar.

3. Handal (reliability): usia pelayanan prima yang bertahan lama.

4. Daya Tahan (durability): tahan banting.

5. Standar tertentu (conformance to specification): memenuhi standar

ketentuan.

6. Mampu melayani (servicebility): mampu memberikan pelayanan

prima.

c. Dimensi kualitas

Sebagai salah satu bentuk jasa yang melibatka interaksi yang tinggi

antara penyedia dan pemakai jasa, terdapat lima dimensi pokok yang

menentukan kualitas pelayanan pendidikan pendidikan, yaitu:30

1) Kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan

yang dijanjikan secra tepat waktu, akurat dan memuaskan. Beberapa

contoh diantaranya pengembangan bahan pembelajaran sesuai

dengan kebutuhan (misalnya tuntutan keterampilan profesi dan dunia

kerja). Jadwal kegiatan pembelajaran dan ujian akurat, pembelajaran

yang berlangsung lancar, bimbinganyang lancar dan tepat, kepastian

29Jerome S. Arcaro, Op. Cit, h. 514
30 E. Muliyasa, Op Cit, h. 167.
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studi lanjut tenaga kependidikan yang terencana dan terlaksana

dengan baik, dana penelitian kependidikan, dan kegiatan peserta

didik dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai

dengan yang dijanjikan.

2) Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan para tenaga

kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan

pelayanan dengan tanggap. Degan demikian, kepala sekolah harus

mudah ditemui, guru juga harus gampang ditemui peserta didik ntuk

keperluan konsultasi, proses pembelajaran hendaknya diupayakan

interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan

seluruh kapasitas. Fasilitas pelayanan yang ada harus mudah diakses

oleh setiap insan sekolah, prosedur administrasi penerimaan peserta

didik baru harus sederhana dan tidak berbelit-belit.

3) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi,

kesopanan, respek terhadap pelanggan, dan sifat dapat dipercaya

yang dapat dimiliki oleh tenaga kependidikan, bebas dari bahaya,

resiko atau keragu-raguan. Sebagai contoh, seluruh tenaga

kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sikap dan

perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan

profesionalisme dan kesopanan.

4) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan

para pelanggan.misalnya, guru mengenal nama para peserta didik
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yang menempuh mata pelajaran yang dia ajar, wali kelas bisa benar-

benar berperan sesuai fungsinya, setiap guru bisa dihubungi dengan

mudah baik diruang kerja, via telfon, maupun email.

5) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkkapan,

tenaga kependidikan, dan srana komunikasi. Misalnya berupa

gedung, fasilitas komputer, fasilitas perpustakaan, ruang kelas, ruang

guru, ruang seminar, media pembelajran, kantin, tempat parkir,

jurnal ilmiah, sarana ibadah, fasilitas olahraga, laboratorium,

penampilan, dan busana tenaga kependidikan.

3. Faktor Mempengaruhi Administrasi Sarana dan Prasarana Dalam

Meningktkan Mutu Layanan

Perlu diperhatikan faktor-faktor pendidikan yang ikut menentukan

keberhasilan atau tidaknya suatu pendidikan. Sedangkan faktor-faktor

tersebut juga ikut mempengaruhi proses pendidikan dan perkembangan

pendidikan.

Ada faktor internal sekolah yang memberikan kontribusi signifikan

administrasi sarana dan prasarana terhadap mutu layanan pendidikan,

yaitu:

a. Siswa, terutama menyangkut tanggung jawab dalam penggunaan sarana

dan prasarana

b. Guru terutama menyangkut pengadaan serta pengelolaan srana dan

prasarana.
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c. Dana, sarana dan prasarana terutama menyangkut kecukupan dan

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran.

d. Masyarakat (orang tua, komite dan pemerintah), terutama menyangkut

partisipasi mereka dalam memberikan bantuan untuk pengadaan sarana

dan prasarana.31

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah  dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang

lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:

1. Muhammad Muda’i, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan KI tahun

2011 yaitu dengan judul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di

Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten

Kampar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muda’I,

menyatakan bahwa Pengelolaan sarana Dan Prasarana Pendidikan di

Madrasah Aliyah Kejurual al-Falah Kecanatan Rumbio Jaya Kabupaten

Kampar telah mencapai hasil maksimal dengan angka 81,67%  berada

pada rentang 81-100%.

2. Sukimin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan KI tahun 2005 dengan

judul Problematikan Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di

Madrasah Aliyah Fatahillah Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten

31 www.mj67.blogspot.com/2012/01/pengelolaan sarana dan prasarana-html.
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Natuna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukimin menyatakan

bahwa dalam merealisasikan Administrasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan di Madrasah Aliyah Fatahillah Tarempa Kecamatan Siantan

Kabupaten Natuna tergolong kurang komplek, karena terletak pada

kategori : 46%-75%. Berdasarkan hasil penelitian lakukan yang dilakukan

Sukimin, bahwa problematika yang dihadapi sekolah dalam merealisasikan

Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Aliya

Fatahillah Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna ini dipengaruhi

oleh faktor kurangnya kerja sama, kualitas kerja dan pengetahuan,

bimbingan dan pengawasan serta dana.

3. Yona Fitriana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan KI tahun 2009

dengan judul Pelaksanaan Tugas Ketatausahaan Bidang Sarana dan

Prasarana di SMPN 5 kampar. Yona Fitriana berusaha menjawab rumusan

masalah dalam penelitiannya yaitu bagaimana pelaksanaan tugas

ketatausahaan bidang sarana dan prasarana  dan faktor apa saja yang

memengaruhi pelaksanaa tugas ketatausahaan bidang Sarana dan

Prasarana. Persentase yang diperoleh 72, 5% ini pun pada rentang 61%-

80%.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini bertujuan agar

tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini
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berkenaan dengan Administrasi Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatan

Mutu Layanan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu layanan

adalah sebagai berikut:

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan.

b) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

c) Pengaturan sarana dan prasarana pendidikan.

d) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.

e) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Faktor yang mempengaruhi administrasi sarana dan prasarana dalam

meningkatkan mutu layanan adalah sebagai berikut:

a) Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya.

b) Guru terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja

(kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial).

c) Kurikulum, terutama menyangkut  relevansi isi dan operasional proses

pembelajaran.

d) Dana, sarana dan prasarana terutama menyangkut kecukupan dan

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran.

e) Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi),

terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan

program-program pendidikan di sekolah.
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