
123

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana di SMK Assa’idiyyah

Kudus yaitu adanya musyawarah dari pihak-pihak yang berwenang dengan

menampung semua usulan pengadaan sarana dan sekolah yang diajukan

setiap unit kerja, menyusun rencana kebutuhan sarana sekolah untuk

periode tertentu, mengadukan rencana kebutuhan yang telah disusun

dengan sarana prasarana yang telah tersedia sebelumnya, memadukan

rencana kebutuhan dengan dana sekolah yang tersedia, penetapan rencana

pengadaan akhir dan perencanaan pengadaan sarana pendidikan pihak

sekolah masih disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada dan

menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan sekolah walaupun perencanaan

pengadaan sarana pendidikan dilakukan setiap menjelang tahun ajaran

baru, hal tersebut dilakukan karena terbatasnya dana yang di miliki oleh

pihak sekolah.

2. Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK

Assa’idiyyah Kudus yaitu dilakukan setiap menjelang tahun ajaran baru

berdasarkan hasil musyawarah kemudian berkoordinasi dengan Wakil

Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana melakukan analisis dan

identifikasi kebutuhan sekolah dengan cara membuat pengajuan proposal

kebutuhan barang disetujui oleh kepala sekolah, kemudian melaksanakan

rapat pemilihan penyedia barang. Setelah disetujui, pengelola

melaksanakan pembelian sarana dan prasarana yang telah direncanakan
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3. Evaluasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK

Assa’idiyyah Kudus dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara

mengumpulkan semua guru, waka sarpras, dan staf- staf untuk melaporkan

berkaitan dengan sarana prasarana yang perlu diperbaiki maupun

diperbaharui berdasarkan pada evaluasi diri sekolah ( EDS) dengan

melakukan evalusi diri, sekolah dapat melihat secara jelas berbagai kondisi

sesungguhnya dari sarana prasarana sekolah, apa kelebihan dan

kekurangan yang mungkin ada. Selanjutnya sekolah dapat mengambil

keputusan untuk tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, berkenaan dengan

penambahan sarana prasarana, pemeliharaan maupun pemanfaatan sarana

prasarana yang telah ada.

B. Saran-Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti SMK Assa’idiyyah Kudus tahun

Pelajaran 2018/2019, kiranya ada beberapa hal yang mendorong peneliti

untuk memberikan saran yang dapat dijadikan masukan terkait manajemen

sarana dan prasarana pendidikan .

1. Bagi lembaga pendidikan SMK Assa’idiyyah Kudus tahun Pelajaran

2018/2019 harus lebih mengembangkan program yang sudah di rancang

terkait sarana dan prasarana pendidikan agar dapat meningkatkan

manajemen yang lebih konstruktif, inovatif, dan mampu membuat

kegiatan yang lebih bervariatif.
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2. Perlu adanya kerjasama antara semua pihak dalam meningkatkan

manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kerjasama itu dapat berupa

peran yang partisipatif, selalu member kontribusi yang positif, dan turut

serta melakukan evaluasi dalam mendukung manajemen sarana dan

prasarana. Hal ini menjadi penting, guna menjadikan kualitas

pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih baik

kedepannya.


