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ABSTRAK 

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang 

telah dibuat, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan 

kebijakan telah dibuat. Implementasi kebijakan tidak selalu dapat berjalan dengan 

baik, karena dalam proses kebijakan selalu terdapat kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang 

ingin dicapai. Menurut  Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007, 

tujuan dari pembelajaran adalah untuk belajar untuk beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan,belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk membangun dan 

menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dan hal ini harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik, 

namun pada kenyataannya, ditemukan beberapa hal yang merupakan masalah yang 

terjadi di lokasi penelitian mengenai sarana dan prasarana, yaitu alat- alat 

laboraturium yang kurang dan alat yang sudah usang, sedangkan jika dilihat dari 

segi prasarana adalah kurangnya ruang kelas belajar siswa- siswi serta luas ruangan 

majelis guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan 

standar sarana, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

sekolah dalam proses penerapan standar sarana di SMA Negeri 2 Tanjungpinang. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. Jumlah informan atau responden dalam penelitian ini berjumlah 

40 orang yaitu 20 Siswa- Siwi SMA Negeri 2 Tanjungpinang dan 20 Tenaga 

Pendidik SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, 

diperoleh ke simpulan bahwa implementasi kebijakan standar sarana pendidikan 

sekolah sebagaimana dijelaskan pada paragraf satu, maka setiap sekolah haruslah 

memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh undang- undang 

guna memberikan kenyamanan dalam kelangsungan proses belajar mengajar siswa- 

siswi. 

 

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana 
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ABSTRACT 

 

Implementation is the process of implementing a policy decision that has 

been made, the policy implementation process can begin when policy objectives 

have been established. Implementation of policies does not always work well, 

because in the policy process there is always the possibility of differences between 

what policy makers expect and what they want to achieve. According to Minister of 

Education Regulation Number 24 Year 2007, the purpose of learning is to learn to 

believe and fear God, learn to understand and experience, learn to build and find 

identity through active, creative, effective, and fun learning process. And this 

should be supported by good facilities and infrastructure, but in fact, found some 

things that are problems that occur in the location of research on facilities and 

infrastructure, namely the tools of laboratorium is lacking and tools that are 

outdated, whereas when viewed from In terms of infrastructure is the lack of student 

classrooms as well as the spacious room of the assembly of teachers. The purpose 

of this research is to know the process of applying the standard of the facility, , and 

to know the obstacles faced by the school in the process of applying the standard of 

facilities in SMA Negeri 2 Tanjungpinang. This research is descriptive qualitative 

research is conducted to determine the value of independent variables, either one 

variable or more (independent) without making a comparison or connect between 

variables one with another variable. The number of informants or respondents in 

this study amounted to 40 people, that is 20 students of SMA Negeri 2 

Tanjungpinang and 20 Teachers/educators of SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Based 

on data analysis, it is found to conclude that the implementation of standard policy 

of school education facilities as described in paragraph one, then each school must 

meet the standard of facilities and infrastructure that have been established by law 

in order to provide comfort in the continuity of teaching and learning process of 

students. 
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PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk 

Allah SWT, mempunyai berbagai 

potensi dasar dibawa sejak lahir. Dengan 

totalitas potensi yang dimilikinya 

manusia mampu melakukan segala 

aktivitas dalam upaya menjaga 

kelangsungan hidupnya. Perkembangan 

tersebut dilakukan melalui pendidikan. 

Oleh karena itu, pendidikan harus 

memperhatikan berbagai pandangan dan 

kajian tentang manusia.Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan 

NegaraStandar Nasional 

Pendidikan (SNP) merupakan kriteria 

minimal tentang berbagai aspek yang 

relevan dalam pelaksanaan sistem 

pendidikan nasional dan harus dipenuhi 

oleh penyelenggara dan/ atau satuan 

pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar Nasional Pendidikan berfungsi 

sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu.Di 

sini penulis mengambil judul ini di 

karenakan penulis menemukan suatu 

masalah, yaitu mengenai sarana dan 

prasarana di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Sarana dan Prasarana 

yang ada disekolah sangatlah penting 

guna menunjang kelancaran proses 

belajar mengajar, hal tersebut harus 

sangat diperhatikan oleh pihak sekolah 

baik oleh kepala sekolah maupun tenaga 

pengajar. Menurut survey awal penulis 

telah mewawancarai wakil sarana dan 

prasarana untuk mendapatkan informasi 

mengenai sarana dan prasarana yang ada 

di SMA Negeri 2 Tanjungpinang. 

Kemudian wakil sarana dan prasarana 

mengatakan sebagai berikut: 

Masalah yang ada di SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang di lihat dari segi 

sarana adalah alat- alat habis pakai 

seperti benda cair untuk praktek 

laboraturium dan alat- alat praktek 

laboraturium yang sudah usang atau 

sudah tidak layak pakai, sehingga hal ini 

dapat menghambat proses belajar 

mengajar siswa- siswi di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Masalah dari segi 

prasarana adalah seperti ruang majelis 

guru yang sempit, sehingga terlihat 

ruangan tersebut tidak ada jarak antara 

meja satu dengan yang lain, dan dengan 

sempitnya ruangan tersebut, maka sarana 

yang ada pun sangatlah kurang dan 

aktivitas yang dilakukan pun tidaklah 

maksimal. Adapun masalah lain adalah 

seperti kurangnya ruang kelas untuk para 

siswa-siswi belajar (menggunakan ruang 

laboraturium sebagai pengganti ruang 

kelas), hal ini terjadi karena banyaknya 

jumlah siswa- siswi yang masuk namun 

ruang kelas tidak ditambah. Dengan 

kurangnya prasarana tersebut para siswa- 

siswi tidak mendapatkan kenyamanan 
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dalam proses belajar dikarenakan ruang 

kelas yang sangat sempit. 

Dengan uraian latar belakang di 

atas, maka penulis menarik rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini, 

yaitu: Bagaimana Implementasi 

Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana 

di SMA Negeri 2 Tanjungpinang? 

Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui 

proses Penerapan Standar Sarana dan 

Prasarana Di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. (2) Untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

sekolah dalam proses Penerapan Standar 

Sarana dan Prasarana Di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Kegunaan Penelitian, 

dari segi teoritis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai 

media untuk mengaplikasikan, 

mengembangkan serta bahan informasi 

sebagai rujukan peneliti terhadap teori 

yang berkaitan dengan objek penelitian, 

yaitu tentang Implementasi Kebijakan 

Standar Sarana dan Prasarana Di SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang. Dari segi 

praktis, (1)Hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan bagi SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang khususnya 

dalam meningkatkan kualitas pemberian 

layanan kepada siswa- siswi. (2)Untuk 

menambah wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan penulis tentang penerapan 

standar sarana pendidikan.  

KONSEP TEORI 

1. Implementasi  

Menurut Lane, 

implementasi sebagai konsep dapat 

dibagi ke dalam dua bagian. 

Pertama, implementation = F 

(Intention, Output, Outcome). 

Sesuai definisi tersebut, 

implementasi merupakan fungsi 

yang terdiri dari maksud dan tujuan, 

hasil sebagai produk dan hasil dari 

akibat. Kedua, implementasi 

merupakan persamaan fungsi dari 

implementation = F (Policy, 

Formator, Implementor, Initiator, 

Time).Menurut Friedrich kebijakan 

adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok 

atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu seraya 

mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. Kebijakan 

pendidikan merupakan keseluruhan 

proses dan hasil perumusan langka-

langkah strategis pendidikan yang 

dijabarkan dari visi, misi 

pendidikan, dalam rangka untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan dalam suatu masyarakat 

untuk suatu kurun waktu tertentu. 

George C. Edward III berusaha 

menjawab dua pertanyaan tersebut 

dengan mengkaji empat faktor atau 

variabel dari kebijakan yaitu 

struktur birokrasi, sumber daya , 

komunikasi, dan disposisi, 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan 
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potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, aklak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Kebijakan pendidikan 

adalah proses suatu penilaian 

terhadap sistem nilai dan faktor- 

faktor kebutuhan situasional yang 

sudah dirumuskan secara strategis 

oleh lembaga pendidikan yang 

dijabarkan dari visi dan misi 

pendidikan dan di operasikan dalam 

sebuah lembaga pendidikan sebagi 

perencanaan umum dalam rangka 

untuk mengambil keputusan agar 

tujuan pendidikan yang di inginkan 

bisa tercapai. Kebijakan pendidikan 

merupakan hasil dari keputusan 

yang diambil dengan 

mempertimbangkan kaitan 

pendidikan dengan komponen sosial 

yang lain. Oleh karena itu, seperti 

halnya analisis kebijakan dalam 

bidang lain, sifat kontekstual dan 

interdisipliner ini merupakan ciri 

analisis kebijakan pendidikan. Guna 

meningkatkan Kebijakan 

pendidikan memiliki karakteristik 

yang khusus. 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosisal, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun 

kelompok. Penelitian Kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama, yaitu: 

pertama, menggambarkan dan 

mengungkap, dan kedua 

menggambarkan dan menjelaskan. 

Dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui mengenai Implementasi 

Kebijakan Standar Sarana dan 

Prasarana di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada SMA Negeri 2 Tanjungpinang 

Adapun alasan penulis memilih 

lokasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Memandang bahwa masalah 

tersebut sangat menarik karena 

kita harus bisa 

memperhitungkan anggaran 

yang dikeluarkan dalam 

menunjang kegiatan ngajar 

mengajar (ATK, Laboraturium, 

dll). 

b. SMA Negeri 2 Tanjungpinang 

dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya untuk 

membantu siswa- siswinya 

menjadi murid- murid yang 

berkualitas, yang dapat 

memberikan hal positif bagi 

lingkungannya, dan selalu 

memberikan motivasi terbaik 

untuk para siswa- siswi SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang dalam 

mencapai tujuannya. 

3. Informan 
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Menurut Irawan dalam 

Berri (2012:23) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif biasanya tidak 

menggunakan populasi dan sampel 

dengan pengertian yang dipahami 

dipenelitian kuantitatif, kebanyakan 

penelitian kualitatif adalah 

penelitian non populasi. Sampelnya 

bersifat purposif. Jadi, tidak perlu 

dipikirkan apakah temuan dalam 

sampel perlu digeneralisasikan ke 

dalam populasi. Maka, sebagai ganti 

populasi dan sampel, peneliti 

mengisi bagian ini dengan 

penjelasan tentang instrumentasi 

(pengumpulan data, tehnik, dan 

sumber data). Responden/ sampel 

kecil yang jumlahnya tidak 

ditentukan merupakan ciri dari 

pendekatan kualitatif karena pada 

pendekatan kualitatif penekanan 

pemilihan responden didasarkan 

pada kualitasnya bukan jumlahnya. 

Oleh karena itu, metode purposive 

sample sesuai dalam ketepatan 

memilih responden merupakan 

salah satu kunci keberhasilan utama 

untuk menjawab penelitian. Dalam 

kaedah kualitatif purposive sampel 

merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan tujuan atau 

pertimbangan tertentu.Adapun yang 

menjadi informan kunci adalah 

Wakil Sarana sebagai Tenaga 

Pendidik SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Sedangkan yang 

menjadi informan biasa yaitu Siswa- 

Siswi serta Tenaga Pendidik 

Sekolah SMA Negeri 2 

Tanjungpinang yang bertugas 

mengarahkan para guru dan murid- 

murid dalam lingkungan 

pendidikan, Tenaga Pengajar, 

Siswa- Siswi SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Oleh karena itu, 

alasan utama peneliti dalam 

penarikan informan-informan ialah 

karena mereka merasakan langsung 

fasilitas pendidikan yang diberikan 

oleh pemerintah. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan 

sumber data dalam penelitian ini 

adalah subyek darimana data 

diperoleh Arikunto (2010:117). 

Data merupakan sesuatu yang 

diketahui, dalam penelitain ini data 

diartikan sebagai informasi yang 

diterima tentang sesuatu kenyataan 

atau fenomena empirik, bentuknya 

dapat merupakan seperangkat 

ukuran (kuantitatif, berupa angka-

angka) atau berupa ungkapan kata-

kata kualitatif. Sumber data menurut 

sifatnya dapat dibagi dua yaitu: 

(a)Sumber data primer yaitu data 

yang didapat dari sumber pertama 

baik individu atau perorangan 

seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. Data primer 

merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya atau tanpa melalu 

media perantara. (b)Sumber data 

sekunder adalah data primer yang 

telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak 
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pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain. Misalnya, dalam bentuk 

tabel- tabel atau diagram- diagram. 

Pengamatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pengamatan 

yang tidak berstruktur. Pengamatan 

tidak berstruktur merupakan suatu 

kaedah pengamatan mensyaratkan 

acuan pengamatan, namun apabila 

ditengah-tengah pengamatan 

terdapat perbincangan penting, 

tetapi perbincangan itu tidak 

ditanyakan dalam acuan 

pengamatan, maka peneliti boleh 

melakukan yang lebih fokus.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan 

untuk melakukan penelitian ini 

meliputi data primer dan data 

sekunder. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah: (a)Observasi. yaitu 

pengamatan langsung dilapangan 

mengenai kejadian- kejadian, perilaku, 

obyek- obyek yang dilihat dan hal- hal 

lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian ini. Hal 

pertama yang dilakukan adalah 

melakukan observasi secara umum 

dan kemudian melakukan pengamatan 

secara khusus atau terfokus. 

Selanjutnya melakukan penyempitan 

data atau informasi yang diperlukan 

sehingga dapat menemukan pola- pola 

yang berhubungan yang terjadi terus-

menerus di lingkungan objek 

penelitian sesuai dengan masalah yang 

akan penulis bahas dalam penelitian 

ini. (b)Wawancara adalah salah satu 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan tanya 

jawab baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan pihak atau 

pejabat yang berwenang yang 

berhubungan dengan objek penelitian, 

dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis yaitu melalui 

komunikasi langsung dengan Staff 

SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Proses 

wawancara dalam penilitian ini 

dilakukan dengan membuat kerangka 

garis besar pokok- pokok antara lain 

seperti jumlah anggaran yang didapat, 

prosedur pengeluaran anggaran, 

jumlah anggaran yang dikeluarkan, 

kendala dalam proses penggunaan 

anggaran yang akan di keluarkan. 

Wawancara berpedoman kepada 

daftar pertanyaan yang telah disusun 

sedemikian rupa mengenai 

Pemanfaatan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah dengan alat 

pengumpulan data yang digunakan 

yaitu pedoman wawancara. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan 

untuk menganalisa dalam penelitian ini 

adalah analisis deskripsi kualitatif. 

Untuk meminimalisir kesalahan yang 

mungkin terjadi berkaitan dengan 

pengambilan sampel dan teknik 

wawancara digunakan triangulasi. 

Teknik ini bertujuan untuk melakukan 

pengecekan ulang dengan cara 
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mengkombinasikan berbagai jenis 

metode kualitatif sehingga data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas 

dan pasti.Proses analisis data secara 

kualitatif dimulai dengan 

mengelompokkan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber atau informasi, 

baik melalui wawancara maupun studi 

dokumentasi. Data tersebut terlebih 

dahulu dibaca, dipelajari, 

dikelompokkan, kemudian dianalisis. 

Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik 

verbal maupun non verbal sehingga 

dapat ditemukan temanya, kata kunci 

dan alur kontekstual yang menjelaskan 

apa yang terjadi di balik suatu fenomena 

ataupun ucapan.Proses ini berlangsung 

terus menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual 

penelitian, permasalahan studi, dan 

pendekatan pengumpulan data yang 

dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: 

Meringkas data, Mengkode, Menelusur 

tema, dan Membuat gugus- 

gugus.Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat diambil. 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Implementasi 

Kebijakan Standar Sarana dan 

Prasarana Di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang 

Analisa adalah kegiatan 

untuk mempertajam data yang 

diperoleh melalui pertnyaan- 

pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti kepada informannya guna 

mengidentifikasi lebih dalam 

tentang permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. Untuk itu yang 

hendak dijawab pada analisa ini 

adalah bagaimana penerapan 

standar sarana di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang. Hubungan dengan 

pengumpulan data dan informasi, 

penulis menggunakan metode 

interview atau wawancara dan 

kuisioner kepada wakil sarana SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang. Adapun 

bentuk analisa yang disajikan 

penulis yaitu dalam bentuk 

argument- argument ilmiah guna 

memperjelas hasil penelitian, serta 

pemilihan ditekankan kepada orang- 

orang yang diharapkan dapat 

memberikan informasi dan data 

yang dibutuhkan.Uraian tentang 

hasil tanggapan informan dalam 

menilai mengenai sarana yang ada 

di SMA Negeri 2 Tanjungpinang 

melalui beberapa indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Input 

Input Pendidikan 

adalah segala sesuatu yang 

harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses. Sesuatu 

yang dimaksud berupa 

sumberdaya dan perangkat 

lunak serta harapan-harapan 
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sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses, 

misalnya ketenagaan, 

kurikulum, peserta didik, biaya, 

organisasi, administrasi, 

peranserta masyarakat, kultur 

sekolah dan sub komponen, 

regulasi, sarana dan prasarana. 

b. Proses 

Proses Pendidikan 

merupakan berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain. 

Sesuatu yang berpengaruh 

terhadap berlangsungnya 

proses disebut input, sedangkan 

sesuatu dari hasil proses disebut 

output. Dalam pendidikan 

(tingkat sekolah) proses yang 

dimaksud adalah proses 

pengambilan keputusan, proses 

pengelolaan kelembagaan, 

proses pengelolaan program, 

proses belajar mengajar, dan 

proses monitoring dan evaluasi, 

dengan catatan bahwa proses 

belajar mengajar memiliki 

tingkat kepentingan tinggi 

dibandingkan dengan proses-

proses yang lain. 

c. Output 

Output sekolah pada 

umumnya adalah merupakan kinerja 

sekolah. Kinerja sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan 

dari proses/perilaku sekolah. 

Kinerja sekolah dapat diukur dari 

kualitasnya, efektifitasnya, 

produktivitasnya, efisiensinya, 

inovasinya, kualitas kehidupan 

kerja, dan moral kerjanya. Oleh 

karena demikian dapat disimpulkan 

bahwa output sekolah yang 

diharapkan adalah prestasi sekolah 

yang dihasilkan oleh proses 

pembelajaran dan manajemen di 

sekolah.  

2. Hambatan- Hambatan Dalam 

Upaya Peningkatan Sarana Dan 

Prasarana di SMA Negeri 2  

Tanjungpinang 

Adapun hambatan- hambatan 

yang ditemukan dalam upaya 

meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana di SMA Negeri 2 

Tanjungpinang adalah: 

1. Komunikasi 

Kurangnya komunikasi 

dari atas kebawah maupun 

sebaliknya. Hal ini menyebabkan 

terjadinya ketidak sesuaian dalam 

pengadaan sarana dan prasarana, 

dalam artian apa yang didapatkan 

tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan ataupun pengadaan 

barang tersebut kurang. Karena 

dengan kurangnya komunikasi 

tersebut, maka dalam proses belajar 

mengajar menjadi tidak nyaman. 

Hal ini menjadi salah satu penyebab 

lambatnya atau terhambatnya upaya 

dalam meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana yang ada di SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang. 

2. Meningkatnya Jumlah Siswa- Siswi  

Meningkatnya jumlah 

siswa- siswi yang di terima setiap 

tahunnya oleh sekolah SMA Negeri 

2 Tanjungpinang. Hal ini 
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menyebabkan sarana dan prasarana 

yang ada selalu kurang dan harus 

selalu dilakukan peningkatan 

sehingga pihak SMA Negeri 2 

Tanjungpinang harus mengajukan 

proposal setiap tahunnya kepada 

dinas terkait untuk meningkatkan 

pembangunan agar dapat diikuti 

dengan meningkatnya sarana dan 

prasarana yang ada di SMA Negeri 

2 Tanjungpinang. 

3. Lambatnya Tanggapan  

Lambatnya tanggapan dari 

dinas terkait dalam menanggapi 

keluhan atau permintaan yang 

diajukan oleh pihak sekolah. 

Sebagai salah satu contoh, pihak 

SMA Negeri 2 Tanjungpinang telah 

mengajukan proposal permohonan 

bantuan untuk peningkatan 

pembangunan sekolah dari tahun 

2015, namun direncanakan baru 

akan dimulai pembangunan pada 

tahun 2017. Hal ini jelas sangat 

mempengaruhi baik dalam proses 

belajar mengajar maupun ke 

seimbangan jumlah murid dengan 

sarana dan prasarana yang ada. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Standar prasarana dan 

sarana pendidikan menurut PP 

Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP 

dan Permendiknas No. 24 Tahun 

2007 tentang standar sarana dan 

prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan 

persyaratan minimal tentang lahan, 

ruang kelas, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempat berkreasi, perabot, 

alat dan media pendidikan, buku, 

dan sumber belajar lain, yang 

diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. Sarana dan prasarna 

pendidikan merupakan salah satu 

sumber daya yang penting dan 

utama dalam menunjang proses 

pembelajaran di sekolah.Untuk itu, 

perlu dilakukan peningkatan dalam 

pendayagunaan dan pengelolaannya 

agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Setiap sekolah dituntut 

memiliki kemamdirian untuk 

mengatur dan mengururs 

kepentingan sekolah menurut 

kebutuhan dan kemampuan sendiri 

serta berdasarkan pada aspirasi dan 

partisipasi warga sekolah dengan 

tetap mengacu pada peraturan dan 

perundang-undangan pendidikan 

nasional yang berlaku. Manajemen 

sarana dan prasarana sekolah pada 

dasarnya merupakan salah satu 

bidang kajian administrasi sekolah 

(school Administrator) dan 

sekaligus menjadi tugas pokok 

administrator sekolah atau kepala 

sekolah. Pada hakekatnya 

manajemen sarana dan prasarana 

sekolah merupakan proses 

pendayagunaan semua sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah. Melalui proses tersebut 

diharapakan semua pendayagunaan 
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sarana dan prasarana pendidikan 

disekolah dapat secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa 

manajemen saran dan prasarana 

sekolah adalah semua komponen 

yang secara langsung maupun tidak 

langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan untuk mencapai 

tujuan dalam pendidikan itu sendiri. 

Dalam  manajemen sarana dan 

prasarana yang memiliki ruang 

lingkup yang disesuaikan dengan 

keadaan masing-masing di suatu 

tempat serta kebutuhan masing-

masing tingkat satuan pendidikan 

yang diatur oleh BNSP. 

B. Saran 

Untuk pengembangan lebih 

lanjut maka penulis memberikan saran 

yang mungkin saja dapat diterima oleh 

sekolah serta siswa- siswi  SMA Negeri 

2 Tanjungpinang, dan pemerintah daerah 

setempat untuk dapat meningkatkan 

kualitas sarana dan prasarana dalam 

dunia pendidikan, yaitu (a)Bagi siswa- 

siswi SMA Negeri 2 Tanjungpinang, 

kepada seluruh siswa- siswi agar dpat 

ikut serta dalam usaha mengembangkan 

dan menjaga sarana dan prasarana yang 

ada. Gunakan dan manfaatkanlah semua 

sarana dan prasarana yang ada dengan 

sebaik mungkin demi tujuan 

meningkatkan mutu pendidikan. 

(b)Untuk Sekolah SMA Negeri 2 

Tanjungpinang, diharapkan kepada 

kepala sekolah agar dapat memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan tenaga 

pendidik maupun siswa- siswi SMA 

Negeri 2 Tanjungpinang dalam 

pemenuhan kebutuhan baik sarana 

maupun prasarana yang ada dalam 

menunjang proses belajar mengajar. 

Serta tingkatkan komunikasi antara staf, 

tenaga pendidik, maupun pihak sekolah 

agar tidak terjadinya miss 

communication. (c)Untuk Pemerintah 

daerah setempat, kepada pemerintah 

yang bersangkutan dalam menangani 

pengadaan dan pengembangan sarana 

dan prasarana di sekolah- sekolah, yaitu 

Dinas Pendidikan terus awasi dan 

tingkatkan kualitas sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah. Pemerintah maupun 

dinas yang bersangkutan harus lebih 

cepat tanggap dalam pemenuhan 

kebutuhan sekolah, agar sekolah dapat 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas 

serta memberikan fasilitas yang terbaik. 
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