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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakekat Manajemen Pendidikan 

a.  Pengertian Manajemen 

 Manajemen sering diartikan oleh para ahli dengan istilah pengelolaan. 

Menjalankan suatu kegiatan baik itu di organisasi maupun di lembaga 

pendidikan memerlukan sistem manajemen yang baik, agar sesuai dengan 

keinginan dan harapan. Usman (2016: 5) menyatakan bahwa: 

“Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus    
yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu 
digabung menjadi managere yang berarti menangani. Managere 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to 
manage, dengan kata benda management dan manager untuk orang 
yang melakukannya. Management diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.” 

 
 Nugroho (2015: 02) menyatakan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang di tetapkan. Kemudian Hasibuan (dalam 

Nugroho, 2015: 03) menjelaskan bahwa manjemen merupakan ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.  

Sementara, Aedi (2012: 49) mengemukakan bahwa manajemen adalah 

keseluruhan proses untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama 

yang telah ditentukan atau diputuskan sebelumnya. Sawyer, Judge, & 
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Gimbert, (2015: 4) berpendapat management is the practice of organization 

and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain 

policies and the achievement of clearly defined objectives. Dijelaskan bahwa 

manajemen adalah praktik organisasi dan koordinasi suatu kegiatan sesuai 

dengan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses memanfaatkan sumber daya yang terdapat di 

dalam organisasi, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya 

melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

b.  Pengertian Manajemen Pendidikan 

Surya (2011: 2) menyatakan the educational management is called as 

a science or process which based on resources managing to reach the 

productive education goal according to the planning effectively and 

efficiently. Dijelaskan bahwa manajemen pendidikan sebagai ilmu atau proses 

yang didasarkan pada sumber daya yang mengelola untuk mencapai tujuan 

pendidikan sesuai dengan perencanaan secara efektif dan efisien. Hal ini 

sependapat dengan Usman (2016: 13) bahwa manajemen pendidikan adalah 

seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses 

dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan dalam mengembangankan potensi dirinya. 

Sharma (dalam Usman, 2016: 14) menjelaskan bahwa manajemen 

pendidikan adalah suatu bidang studi dan praktik yang menaruh perhatian 
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pada pelaksanaan organisasi pendidikan. Sementara, Aedi (2015: 51) 

mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan sebagai proses keseluruhan 

rangkaian kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi aplikasi 

prinsip, konsep, fungsi, dan teori manajemen dengan menggunakan atau 

memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang tersedia dan sesuai, baik 

personil, materil, maupun spirituil dalam mencapai pendidikan secara 

produktif, efektif dan efisien. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pendidikan adalah suatu kegiatan proses pengelolaan sumber daya pendidikan 

yang meliputi prinsip, konsep, fungsi, dan teori manajemen dengan 

menggunakan atau memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang tersedia 

dan sesuai, untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara 

aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangankan potensi 

dirinya serta mencapai tujuan pendidikan agar efektif dan efisien. 

Arikunto & Yuliana (2017: 9) menyatakan bahwa dalam ruang lingkup 

objek garapan manajemen pendidikan memiliki 9 (sembilan) bidang objek 

garapan dasar, yaitu:  

1) Manajemen siswa 

2) Manajemen personil sekolah (baik tenaga kependidikan maupun 

tenaga manajemen) 

3) Manajemen kurikulum 

4) Manajemen sarana atau material 

5) Manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatusahaan sekolah 
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6) Manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran 

7) Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan 

8) Kepemimpinan dan supervisi pendidikan. 

c. Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan 

Usman (2016: 17) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat manajemen 

pendidikan antara lain: 

1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, 

Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna (PAKEMB) 

2) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya 

3) Terpenuhinya salah satu dari lima kompetensi tenaga kependidikan 

(tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai 

manajer) 

4) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

5) Terbekalinya tenaga kependidikan denga teori tentang proses dan tugas 

administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau 

konsiltan manajemen pendidikan) 

6) Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu 

disebabkan oleh manajemennya 

7) Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, 

tidak bias jender dan SARA, dan akuntabel 

8) Terciptanya citra positif pendidikan. 

Sementara, Aedi (2015: 56) mengemukakan tujuan dan manfaat 

manajemen pendidikan sebagai berikut:  
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1) Untuk mengoptimalkan segala sumber daya pendidikan dalam 

mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. 

2) Adanya proses integrasi manajemen setiap komponen dalam 

manajemen pendidikan 

3) Dapat menghasilkan program pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat menjawab tantangan masa depan 

4) Tercapainya kesesuian antara tugas, tanggung jawab dan personil 

pelaksananya 

5) Adanya suatu sistem pengendalian mutu pendidikan 

6) Adanya suatu sistem evaluasi terhadap mutu pendidikan agar dapat 

mengontrol tingkat kebaruan dalam pendidikan itu sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

manfaat manajemen pendidikan yaitu untuk mewujudkan proses belajar yang 

Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna (PAKEMB) dengan 

mengoptimalkan segala sumber daya pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan, dan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, 

relevan, tidak bias jender dan SARA, dan akuntabel agar dapat menjawab 

tantangan di masa depan.  

d. Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen memiliki peran yang sangat penting terhadap lembaga 

pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas mutu sarana dan prasaran 

Penjasorkes yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 
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pemerintah. Sekolah harus memiliki manajemen yang terstruktur dengan baik 

dan menjalankan semua fungsi yang dimilikinya. 

Surya (2011: 2) menjelaskan bahwa the process of educational 

management consists of three basic functions, namely planning, 

implementing and controlling. Dijelaskan bahwa dalam proses manajemen 

pendidikan terdiri dari tiga fungsi dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian. Sementara, Usman (2016: 19) menyatakan bahwa substansi 

yang menjadi sumber garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau 

disebut juga fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, 

komunikasi, koordinasi, negosiasi, menejemen konflik, perubahan organisasi, 

keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kinerja, dan 

kepuasan kerja), pengendalian meliputi pemantauan (monitoring), penilaian, 

dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi sering di singkat ME atau Monev. 

Aryanto (2013: 05) berpendapat bahwa manajemen memiliki fungsi-

fungsi yang sangat penting seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan dan kepemimpinan. Hal ini sependapat dengan McDonald, 

(dalam Schraeder et al, 2014: 52) the four common functions of management 

include planning, organizing, leading and controlling. Dijelaskan 

manajemen memiliki empat fungsi yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.  

Kemudian, Lembaga Ketahanan Nasional (dalam Harsuki, 2012: 63) 

menjelaskan bahwa manajemen memiliki tiga fungsi yaitu: perencanaan, 
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pengendalian, penilaian. Gullick (dalam Harsuki, 2012:63) sering 

menyingkat fungsi-fungsi manajemen dengan sebutan POSDCORB, 

singkatan tersebut menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen yaitu: 1) 

Planning, 2) Organizing, 3) Staffing, 4) Directing, 5) Reporting, 6) 

Budgeting. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah 

manajemen harus memiliki fungsi manajemen yang terlaksana dengan baik, 

agar sebuah manajemen tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Hakekat Sarana dan Prasana Pendidikan 

a.  Pengetian Sarana dan Prasarana Pendidikan 

1)  Sarana Pendidikan 

Jabar et al. (2016: 118) mengemukakan bahwa sarana pendidikan 

adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang bisa berupa peralatan, 

bahan dan perabotan yang secara langsung dipergunkan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Bafadal (2004: 2) berpendapat sarana pendidikan 

adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sebagaimana 

dinyatakan Arikunto, & Yuliana (2017: 143) bahwa sarana pendidikan 

merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Lebih lanjut 

menurut Gunawan (dalam Arikunto, & Yuliana, 2017: 143) sarana 

pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian 
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tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan 

efisien. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa 

sarana pendidikan adalah segala fasilitas berupa peralatan, bahan dan 

perabot yang dapat bergerak atau dapat dipindahkan. 

2)   Prasarana Pendidikan 

Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan Bafadal 

(2004: 2) menyatakan bahwa semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. Prihatin (2011: 57) menjelaskan prasarana pendidikan adalah 

semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Barnawi & Arifin (2012: 48) prasarana 

pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang tidak dapat dipindahkan dari tempat satu 

ke tempat lain seperti: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan sekolah, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 

bengkel kerja, tempat berolahraga, dan lain sebagainya. 

b. Klasifikasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan Nawawi (dalam 

Bafadal, 2004: 2) mengklasifikasikan beberapa macam pendidikan, yaitu 
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ditinjau dari sudut habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat 

digunakan, dan hubungannya dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 

Bafadal (2004:3) menyatakan bahwa prasarana pendidikan diklasifikasikan 

menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung 

digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang 

perpustakaan, ruang praktik keteampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, 

prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar 

mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar 

mengajar. 

Mulyono (2010: 184) berpendapat sarana dan prasarana pendidikan 

dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama, ditinjau dari fungsinya, ada barang 

berfungsi tidak langsung (seperti pagar, tanaman dan lain-lain) dan barang 

berfungsi langsung (seperti media pembelajaran dan lain-lain). Kedua, 

ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas fisik (misal kendaraan, computer dan lain-

lain) dan fasilitas material (seperti manusia, jasa dan lain-lain). Ketiga, 

ditinjau dari sifat barangnya, ada barang bergerak dan barang tidak bergerak 

(seperti gedung, sumur dan lain-lain). Sementara Prihatin (2011: 57) 

mengklasifikasikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi dua macam 

prasarana pendidikan.  

1) Prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar 

mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, ruang 

laboratorium. 
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2) Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk 

proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan proses 

belajar mengajar, seperti ruang kantor, tanah dan jalan menuju sekolah, 

kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, dan tempat parkir kendaraan.  

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi sarana dan 

prasarana pendidikan apabila ditinjau dari fungsinya ada sarana dan prasarana 

yang berfungsi secara langsung dan berfungsi tidak langsung terhadap proses 

pembelajaran, sedangkan apabila ditinjau dari jenisnya fasilitas pendidikan 

dibedakan menjadi fasilitas fisik dan nonfisik, serta apabila ditinjau dari sifat 

barangnya, sarana dan prasarana pendidikan dibedakan menjadi barang 

bergerak dan barang tidak bergerak, lalu barang bergerak dibedakan menjadi 

barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, yang semuanya dapat 

mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. 

3. Hakekat Sarana dan Prasarana Penjasorkes 

Pada hakekatnya sarana dan prasarana pembelajaran Penjasorkes 

merupakan salah satu dari alat dan tempat pembelajaran, sarana dan prasarana 

mempunyai peran yang penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan sarana 

dan prasarana yang dilakukan para guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran Penjasorkes. 

Seperti yang dijelaskan Issah, Abubakari, & Wuptiga. (2016: 25) bahwa school 

facilities are those things that enable the teacher to do his/her work very well 

and helping the learners to learn effectively that far exceeds what is possible 
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when they are not provided. Dijelaskan bahwa fasilitas sekolah adalah peralatan 

yang memungkinkan guru untuk melakukan pekerjaannya dengan optimal dan 

membantu peserta didik untuk belajar secara efektif. Proses pembelajaran 

Penjasorkes tidak dapat berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh sarana 

dan prasarana.  

a. Pengertian Sarana Penjasorkes 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2007 sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat 

dipindah-pindah sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk 

menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Suryobroto (2004: 4) 

mengemukakakn bahwa sarana atau alat adalah segala sesuatu yang 

diperlukan dalam pembelajaran Penjasorkes, mudah dipindah bahkan dibawa 

oleh pelakunya/peserta didik. Sementara, Soepartono (2000: 6) berpendapat 

bahwa istilah sarana olahraga adalah terjemahan dari facilities pembelajaran 

pendidikan yaitu suatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan Penjasorkes. Selanjutnya, Soepartono (2000: 5) menjelaskan 

bahwa sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi: 

1) Peralatan (apparatus) ialah suatu yang digunakan antara lain: peti  

 loncat, palang tunggal, palang sejajar.  

2) Perlengkapan (device):  

a) Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana. Misalnya: net,  

 bendera untuk tanda, garis batas. 

b) Suatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan  
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 atau kaki. Misalnya: bola, raket, pemukul. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sarana 

Penjasorkes adalah segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam 

pembelajaran Penjasorkes, bersifat mudah dipindah-pindahkan atau dibawa, 

misalnya peti loncat, net, bola, raket, dan lain-lain. 

b. Pengetian Prasarana Penjasorkes 

Suryobroto (2004: 4) menyatakan bahwa prasarana atau perkakas 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran Penjasorkes, 

dapat dipindahkan (bisa semi permanen) tetapi berat dan sulit. Prasarana 

tersebut antara lain: matras, peti lompat, kuda-kuda, palang tunggal, palang 

sejajar, palang bertingkat, meja tenis meja, trampolin. Perkakas ini 

seharusnya tidak dapat dipindah-pindahkan, agar tidak mudah rusak, kecuali 

tempatnya terbatas sehingga harus selalu bongkar pasang. 

Kemudian dijelaskan juga bahwa fasilitas olahraga adalah segala 

sesuatu yang diperlukan dalam pendidikan jasmani, bersifat permanen atau 

tidak dapat dipindah-pindahkan. Contoh: lapangan (sepakbola, bola voli, bola 

basket, bolatangan, bola keranjang, tennis lapangan, bulutangkis, softball, 

kasti, kippers, rounders, slagball, hoki), aula (hall), dan kolam renang. 

Sementara Jabar et al. (2016: 118) berpendapat bahwa prasarana adalah 

perangkat yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan agar tujuan 

tercapai. 

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prasarana 

Penjasorkes adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran 
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Penjasorkes yang bersifat semi permanen ataupun permanen yang menunjang 

keberlangsungan proses pendidikan agar tujuan tercapai. 

c. Tujuan Sarana dan Prasarana Penjasorkes 

Suryobroto (2004: 4) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana 

Penjasorkes bertujuan untuk: 

1) Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan adanya sarana 

dan prasarana Penjasorkes dapat lebih memotivasi peserta didik dalam 

bersikap, berfikir, dan melakukan aktivitas jasmani atau fisik, 

2) Memudahkan gerakan. Dengan adanya adanya sarana dan prasarana 

Penjasorkes yang memadai, maka akan memperlancar peserta didik 

dalam melakukan aktivitas Penjasorkes. 

3) Menjadi tolak ukur keberhasilan. Maksudnya peserta didk dengan 

adanya sarana dan prasarana akan mudah untuk mengukur keberhasilan 

peserta didik. Misal: alat ukur dalam lari (stopwatch).  

4) Menarik perhatian peserta didik. Dengan adanya sarana dan prasarana 

Penjasorkes maka akan menarik perhatian peserta didik untuk 

melakukan aktivitas jasmani dengan menggunakan alat. 

d. Standar Sarana dan Prasarana Penjasorkes SD/MI 

Sarana dan prasarana olahraga harus memenuhi standar keolahragaan. 

Standar keolahragaan sarana dan prasarana olahraga menurut Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada BAB XI Pasal 67 Ayat 68 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, meliputi: standar teknis, standar kesehatan, dan 

standar keselamatan. 
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1) Standar teknis, maka sarana harus memenuhi persyaratan khusus yang 

ditentukan oleh induk organisasi atau cabang olahraga    dan/atau 

federasi internasional cabang olahraga yang bersangkutan. Standar ini 

meliputi: ukuran, bentuk dan jenis peralatan.  

2) Standar kesehatan, maka sarana olahraga harus memenuhi standar 

minimal yang dipersyaratkan. 

3) Standar keselamatan, maka sarana olahraga harus sesuai dan memenuhi 

standar minimal tentang keselamatan yang telah dipersyaratkan.  

Suryobroto (2004: 16) mengemukakan bahwa persyaratan sarana dan 

prasarana Penjasorkes antara lain:  

1) Aman, yaitu sarana dan prasarana Penjasorkes harus terhindar dari 

unsur bahaya, 

2) Mudah dan murah, yaitu mudah disiapkan/diadakan dan jika membeli 

tidak mahal harganya, tetapi juga tidak mudah rusak,  

3) Menarik, yaitu dapat menarik perhatian siswa dalam menggunakannya,  

4) Memacu untuk bergerak, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut 

maka siswa akan lebih terpacu untuk bergerak,  

5) Sesuai denga kebutuhan, yaitu penyediaannya seharusnya disesuaikan 

denga kebutuhan ataupun penggunanya, 

6) Sesuai dengan tujuan pembelajaran,  

7) Tidak mudah rusak meskipun hargaya murah, dan 

8) Sesuai dengan lingkungan situasi kondisi sekolah.  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa persyaratan sarana dan prasarana 

olahraga harus meliputi: keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

mudah didapat dan murah tidak mudah rusak, menarik perhatian siswa, 

memacu untuk bergerak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah, 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekolah. 

Standar sarana dan prasarana pendidikan berdasarakan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa 

untuk tingkat SD/MI prasarana minimum yang harus ada adalah ruang kelas, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang UKS, ruang sirkulasi, ruang jamban, gudang, dan tempat 

bermain/berolahraga. Adapun penjelasan dalam Pemendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

1) Tempat bermain/olahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, 

Penjasorkes, upacara, dan kegiatan ekstra kurikuler. 

2) Rasio minimum luas tempat bermain/olahraga adalah 3m2 peserta didik. 

Jika banyak peserta didik kurangdari 180 orang, maka luas minimum 

tempat bermain/olahraga adalah 540m2. 

3) Didalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 

minimum 20m x 15m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, 

dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang 

mengganggu kegiatan berolahraga.  

4) Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan. 
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5) Tempat bermain/berolahraga diletakkan ditempat yang paling sedikit 

mengganggu. 

6) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir. 

7) Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga 
No. JENIS RASIO DESKRIPSI 
1. Peralatan Pendidikan 

a. Tiang Bendera 1 buah/sekolah Tinggi sesuai dengan 
ketentuan berlaku 

b. Bendera 1 buah/sekolah Ukuran sesuai dengan 
ketentuan berlaku 

c. Peralatan Bola 
Voli 

1 set/sekolah Minimum 6 bola 

d. Peralatan Sepak 
Bola 

1 set/sekolah Minimum 6 bola 

e. Peralatan Senam 1 set/sekolah Minimum matras, peti 
loncat, tali loncat, 
simpai, bola plastik, 
tongkat. 

f. Peralatan Atletik 1 set/sekolah Minimum lembing, 
cakram, peluru, tongkat 
estafet, dan bak loncat 

g. Peralatan Seni 
Budaya 

1 set/sekolah Disesuaikan dengan 
potensi masing-masing 

h. Peralatan 
Ketrampilan 

1 set/sekolah Disesuaikan dengan 
potensi masing-masing 

2. Perlengkapan Lain 
a. Pengeras Suara 1 set/sekolah  
b. Tape Recorder 1 buah/sekolah  

Sumber:  Matin & Fuad (2016: 152)  



24 
 

Setiap pembelajaran memerlukan sarana dan prasarana yang berbeda. 

Santoso (2014: 22) menjelaskan bahwa jenis sarana dan prasarana atau alat 

pembelajaran Penjasorkes pada tingkat SD adalah sebagai berikut: 

1) Atletik 

a) Jalan dan Lari,  

Pada jalan dan lari diperlukan alat seperti: stopwatch, bendera 

start, nomor dada, tongkat lari sambung, dan start block, sedangkan 

fasilitas yang dibutuhkan adalah lintasan lari atau lapangan terbuka. 

Sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, sangat 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran Penjasorkes di sekolah. 

b) Nomor Lompat,  

Sarana dan prasarana serta alat-alat lompat terdiri: meteran 

gulungan, bendera kecil, mistar lompat, tiang mistar, cangkul, bak 

pasir, balok tumpu, dan perata pasir. Sarana dan prasarana 

Penjasorkes tersebut harus dimiliki sekolah dalam pelajaran nomor 

lompat, kondisi pembelajaran dapat efektif serta waktu pembelajaran 

dapat digunakan secara efisien. 

c) Nomor Lempar,  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran nomor lempar memerlukan 

sarana dan prasarana serta alat-alat seperti: peluru, bola kasti, meteran 

gulungan, bendera kecil, lapangan tolak peluru. Sarana dan prasarana 

tersebut sangat membantu terlaksananya proses pemnbelajaran 

Penjasorkes di sekolah.  
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2) Senam 

Pada proses pembelajaran senam terdiri dari senam pembentukan 

gerakan togok, senam pembentukan gerakan lengan dan bahu, senam 

pembentukan gerakan tungkai, senam keseimbangan duduk, senam 

keseimbangan berdiri, senam gerak dasar mendorong dan menarik, 

senam irama, senam kelentukan, senam lantai, senam alat, dan masih 

banyak lagi. Untuk mendukukung proses kelancaran pembelajaran 

senam tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara 

lain: matras, busa, kaset, tape recorder, tongkat, serta bangsal senam. 

3) Permainan  

Pembelajaran permainan terdiri dari beberapa macam permainan 

yaitu: gerak dasar lempar, permainan kecil tanpa alat, permainan kecil 

dengan alat, permainan bola kasti, permainan bola basket mini, 

permainan bola voli mini, permainan sepak bola mini. Adapun sarana 

dan prasarana yang digunakan untuk mendukung permainan-permainan 

tersebut adalah: bola voli mini, net voli mini, bola sepak mini, gawang 

mini, ring dan papan basket mini, lapangan voli, lapangan sepakbola, 

lapangan basket, dan lain-lain. 

4) Kegiatan Pilihan  

Dalam melaksanakan kegiatan pilihan guru Penjasorkes harus 

memilih dua bahan pelajaran. Pilihan tersebut disesuaikan dengan 

kondisi sekolah termasuk sarana dan prasarana olahraga. Untuk 

menghemat fasilitas sekolah, lapangan bola basket digabung dengan 
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bulutangkis serta lapangan sepak takraw dan lapangan bola voli. 

Kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di tingkat Sekolah Dasar 

secara tidak langsung telah dirumuskan didalam kurikulum. 

Soepartono (2000: 18) mengungkapkan bahwa semua olahraga 

prestasi mulai tingkat internasional, nasional, dan tingkat daerah 

menggunakan fasilitas alat dan lapangan dengan ukuran yang sama untuk 

masing-masing cabang olahraga. Ukuran yang sama disemua tingkat dan 

semua tempat inilah yang dinamakan ukuran standar. Sedangkan 

Suryobroto (2004: 7) mengatakan bahwa Penjasorkes tidak harus 

menggunakan sarana dan prasarana yang standar, tetapi disesuaikan 

dengan kebutuhanpeserta didik dan situasi kondisi lingkungan sekolah. 

Dalam pembelajaran Penjasorkes sarana dan prasarana bisa dimodifikasi 

sesuai kebutuhan.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana 

dan prasarana untuk pembelajaran Penjasorkes tidak hanya 

menggunakan sarana dan prasarana sesuai standar pemerintah, tetapi 

juga bisa menggunakan sarana dan prasarana yang dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. 

4. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD/MI 

Pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu fase yang dilalui anak 

memulai belajar berbagai hal. Lembaga ini memberikan pengetahuan yang 

sangat dasar bagi anak. Salah satu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 

Sekolah Dasar adalah Pendidikan Jasmani (Hastuti, 2010: 10). Babalola & 
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Alayade, (2012: 2) mengatakan Physical Education is a vital part of total 

education. It is that process of education that concerns physical activities, which 

develop and maintain human body. Dijelaskan bahwa pendidikan jasmani adalah 

bagian penting dari pendidikan secara keseluruhan. Proses pendidikan ini 

menyangkut aktivitas fisik yang mengembangkan dan memelihara tubuh 

manusia. 

Rosdiani (2013: 137) menyatakan bahwa Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan (Penjasorkes) adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskules, 

perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

Sementara, Erfayliana, (2015: 303) berpendapat bahwa pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, moral, pola hidup sehat dan 

pengenalan lingkungan bersih. Selanjutnya Van Wersch et al. (dalam Tesfaye & 

Deol, 2016: 335) mengemukan bahwa Penjasorkes sebagai subjek sekolah yang 

paling penting untuk minat dalam kurikulum karena sebagai batu loncatan bagi 

mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan fisik. 

Adapun Ho et al., (2018: 8)  

Quality physical education involves various developmental aspects in 
education, such as content knowledge in sport activities, curriculum, 
instruction and assessment, as well as the development of supportive 
factors, such as venues, training of professional personnel, opportunities 
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for extended learning, policy for inclusion, gender balance and equality in 
education.  

Dijelaskan bahwa pembelajaran Penjasorkes yang berkualitas melibatkan 

berbagai aspek perkembangan dalam pendidikan, seperti pengetahuan konten 

dalam kegiatan olahraga, kurikulum, pengajaran dan penilaian, serta 

pengembangan faktor-faktor pendukung, seperti tempat, pelatihan personel 

profesional, peluang untuk pembelajaran yang diperpanjang, kebijakan untuk 

inklusi, keseimbangan gender dan kesetaraan dalam pendidikan. 

Dalam hal ini guru Penjasorkes berperan penting dalam proses 

pembelajaran. Husdarta (2009: 64) mengungkapkan bahwa untuk dapat 

menangani tugas dalam proses belajar mengajar sekurang-kurangnya ada lima 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru Penjasorkes, yaitu: 1) 

penghayatan tentang landasan falsafah profesi dan sikap sebagai profesional, 2) 

kemampuan menerapkan prinsip dan teori yang tersumber dari ilmu 

keolahragaan kedalam praktek pembinaan, 3) kemampuan dalam cabang 

olahraga atau pemahaman tentang tugas gerak, 4) pengelolaan proses belajar 

mengajar, dan 5) ketrampilan sosial, termasuk kepemimpinan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah bagian penting dari 

pendidikan secara keseluruhan yang melibatkan banyak aspek perkembangan 

dalam pendidikan seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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5. Manajemen Sarana dan Prasarana Penjasorkes 

a. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasana Penjasorkes 

Manajemen sarana dan prasarana merupakan manajemen fungsi 

pendukung dalam organisasi atau lembaga pendidikan mengenai sarana dan 

prasarana (Jensen, 2017: 1). Kok, Mobach, & Omta, (2011: 4) menyatakan 

bahwa Facility management is the coordination between demand and supply 

of facility services that, by doing so, seeks to support the effectiveness of an 

organisation. Dijelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah 

suatu koordinasi yang berupaya untuk mendukung efektifitas kerja dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara Eric C. Schwarz, (2010: 3) The 

goal of facility management is to organize and supervise the safe and secure 

maintenance and operation of the facility in a financially and environmentally 

sound manner. Dijelaskan bahwa tujuan dari manajemen sarana dan 

prasarana adalah untuk mengatur dan mengawasi pemeliharaan dan 

pengoperasian fasilitas yang aman dan aman secara finansial dan ramah 

lingkungan. 

Hartani, (2011: 136) mengemukakan bahwa manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan diartikan sebagai suatu aktivitas yang dimulai dati 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan buku-

bukuan berbagai macam properti pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi 

pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan 
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bahwa, pengelolaan barang wajib melakukan pengamanan barang milik 

daerah yang meliputi:  

1) Pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan, dan penyimpanan dokumen, 

2) Pengamanan fisik untuk mencegah penurunan fungsi barang, 

penurunan jumlah barang, hilangnya barang, 

3) Pengamanan fisik tanah dan bangunan dilakukan sengan cara 

penyimpanan dan pemeliharaan, 

4) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti 

status kepemilikan. 

Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes merujuk 

pada kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum, 

namun lebih spesifik ke sarana dan prasarana Penjasorkes. Seperti yang 

dikemukakan Harsuki (2013: 182) bahwa manajemen fasilitas olahraga ialah 

proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian 

pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga. Hal ini dipertegas Direktorat 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007) menyatakan 

bahwa manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu sekolah 

dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, mengelola pengadaan 

sarana dan prasarana, mengelola pemeliharaan sarana dan prasarana, 

mengelola kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana, serta mengelola 

kegiatan penghapusan barang inventaris sekolah. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes adalah suatu rangkaian 

kegiatan pendayahgunaan semua komponen sarana dan prasarana 

Penjasorkes meliputi perencanaan dan pengadaaan, inventarisasi dan 

penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana  

Kegiatan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sangat 

penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perencanaan 

harus dilakukan dengan cermat dan teliti, baik berkaitan dengan 

karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya, 

dan kendalanya/manfaatnya, beserta harganya. Arikunto & Yuliana (2017: 

13) mengungkapkan perencanaan adalah suatu proses serangkaian 

keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang 

diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. 

Jabar et al (2016: 121) menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan 

barang adalah kegiatan merancang barang-barang yang dapat menunjang 

proses pembelajaran pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. 

Perencanaan fasilitas bisa dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:  

a) Melakukan evaluasi barang dengan melihat buku/daftar 

inventarisasi barang, 

b) Analisis kebutuhan barang,  

c) Membuat daftar kebutuhan barang, 
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d) Membuat skala prioritas,  

e) Menentukan cara pengadaan barang. 

Adapun Matin & Fuad (2016: 7) mengungkapkan bahwa ada dua hal 

penting yang harus dilakukan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan yaitu menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana 

yang ada, dan memproyeksikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di 

masa depan.  

Sementara, Bafadal (2004: 26) menjelaskan bahwa perencanaan 

perlengkapan pendidikan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan 

program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun 

prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan 

perlengkapan atau fasilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan 

perlengkapan. Oleh karena itu, keefektifan suatu perencanaan pengadaan 

perlengkapan sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh 

pengadaannya dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhannya, artinya perencanaan pengadaan perlengkapan di 

sekolah tersebut betul-betul efektif. Karakteristik esensial perencanaan 

sarana dan prasarana sekolah, yaitu sebagai berikut: 

a) Perencanaan perlengkapan sekolah itu merupakan proses 

menetapkan dan memikirkan.  
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b) Objek pikir dalam perencanaan perlengkapan sekolah adalah upaya 

memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh 

suatu sekolah.  

c) Tujuan perencanaan perlengkapan sekolah adalah efektifitas dan 

efisiensi dalam pengadaan perlengkapan sekolah.  

d) Perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip: 

Perencanaan perlengkapan sekolah harus betul-betul merupakan 

proses intelektual; Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan 

melalui studi komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan 

kemungkinan; Pertumbuhannya serta prediksi populasi sekolah; 

perencanaan perlengkapan sekolah harus realistis, sesuai kenyataan 

anggaran; visualisasi hasil perencanaan perlengkapan perlengkapan 

sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan 

harganya. 

Hal ini dipertegas Depdiknas (2001: 29) dalam merencanakan 

kebutuhan sarana yang perlu dilakukan antara lain: menetapkan kebutuhan 

sarana sesuai dengan kurikulum dengan memperhatikan jumlah peserta 

didik, memilih alat yang bisa dibeli maupun yang dapat dikembangkan 

sendiri. Pengadaan berdasarkan pada prioritas, catat dengan tertib dan 

menetukan penanggungjawabnya. Perlu diperhatikan juga dalam 

merencanakan prasarana pendidikan antara lain: menetapkan kebutuhan 

sesuai dengan prioritas, memasukan dalam RAPBS serta mencatat secara 

tertib dan akurat. 



34 
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kebutuhan 

sarana ataupun prasarana yang menunjang proses belajar yang akan 

digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan yaitu pembentukan panitia perencanaan, proses analisis 

kebutuhan, pembuatan daftar kebutuhan, penetapan skala prioritas, serta 

seleksi sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar 

pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi nyata sekolah baik 

kebutuhan sekolah maupun kemampuan sekolah dalam melakukan 

pengadaan sarana dan prasarana. 

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana  

Pengadaan sarana dan prasarana terdapat perencanaan didalamnya 

dan berkaitan satu sama lain. Melakukan perencanaan dan pengadaan 

harus sesuai dengan prosedur dengan melihat kekayaan yang ada, sehingga 

sekolah dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan 

sekolah saat itu. 

Jabar et al (2016:123) menyatakan bahwa pengadaan adalah 

menghadirkan alat atau media dalam menunjang pelaksanaan proses 

pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Sementara pendapat Arikunto (dalam Jabar et al, 

2016: 123) bahwa secara garis besar alat atau media itu diperoleh dengan 
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dua cara, yaitu dengan dibuat oleh pabrik dan alat atau media yang dibuat 

sendiri. 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya 

merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang 

telah disusun sebelumnya (Bafadal, 2004: 30).  Lebih lanjut dijelaskan 

Bafadal (2004: 31) secara garis besarnya ada beberapa cara yang dapat 

ditempu oleh pengelola perlengkapan sekolah untuk mendapatkan 

perlengkapan yang dibutukan sekolah, antara lain dengan cara membeli, 

mendapakan hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam. 

Sementara, Matin & Fuad (2016: 21) mengemukakan pengadaan 

sarana dan prasarana adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan 

prasarana sesuia dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Kemudian disebutkan juga 

beberapa cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

persekolahan yang meliputi: (1) membeli, (2) membuat sendiri, (3) 

bantuan atau hibah, (4) menyewa, (5) meminjam, (7) menukar, dan (8) 

memperbaiki atau merekonstruksi kembali. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengadaaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara 

membeli, membuat sendiri, menerima bantuan/hibah/hadiah, dan 

meminjam. 
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3) Inventarisasi Sarana dan Prasarana 

Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” (Latin = Inventarium) 

yang berarti daftar barang-barang, dan sebagainya. Inventarisasi sarana 

dan prasarana pendidikan adalah pencatatan dan pendaftaran barang-

barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib 

dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang invetaris 

sekolah adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik 

yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPD maupun 

diperoleh sebagai pertukan, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan 

sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 

Jabar et al. (2016: 129) mengungkapkan bahwa inventarisasi 

merupakan kegiatan pencatatan dan peyusunan daftar milik Negara secara 

sistematis berdasarkan pedoman yang berlaku. Sementara Bafadal 

(2004:55) menyatakan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan 

penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib, dan 

teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. 

Hal ini dipertegas dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 

Kep. 225/MK/V/1971 (dalam Bafadal, 2004: 55) barang milik Negara 

adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang 

bersumber, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, dari APBN atau 

dana lainnya atau yang barang-barangnya dibawah penguasaan 

pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang 

berada didalamnya maupun yang berada di luar negeri. 
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Tujuan inventarisasi dilakukan yaitu: untuk menjaga dan 

menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

suatu sekolah, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan 

maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana 

sekolah, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu 

sekolah salam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang, dan untuk 

memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh suatu sekolah (Matin & Fuad, 2016: 56). 

Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi 

yang lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni 

sebagai berikut: menyediakan data dan informasi dalam rangka menetukan 

kebutuhan dan menyusun rencna kebutuhan barang, memberikan data dan 

informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam pengarahan pengadaan 

barang, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/ pedoman 

dalam penyaluran barang, memberikan data dan informasi dalam 

menentukan keadaan barang (tua, rusak, lebih) sebagai dasar untuk 

menetapkan penghapusannya, memberikan data dan informasi dalam 

rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang (Jabar et al. 

2016: 127). 

Adapun daftar inventarisasi yang harus digunakan atau di isi adalah 

sebegai berikut: (1) buku induk barang inventaris, (2) buku golongan 

inventaris, (2) buku catatan non inventaris, (4) daftar laporan triwulan 
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mutasi barang inventaris, (5) kartu inventaris barang (Matin & Fuad, 2016: 

57).  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi sarana 

dan prasarana Penjasorkes merupakan kegiatan pencatatan dan peyusunan 

semua sarana dan prasarana ketentuan dan pedoman yang berlaku. Dengan 

tujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan 

prasarana yang dimiliki sekolah, dan untuk menghemat keuangan, serta 

mempermudah pengelolaan. 

4) Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Penggunaan sarana dan prasarana merupakan pemanfaatan semua 

jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien 

dalam menunjang proses pembelajaran. Megasari (2014: 10) menyatakan 

bahwa penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang 

pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang 

mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang 

berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi 

tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. 

Jabar et al. (2016: 131) menjelaskan ada dua prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan yaitu prinsip 

efektif dan prinsip efisien. Prinsip efektif berarti semua pemakaian 

perlengkapan pendidika di sekolah ditunjukkan semata-mata dalam rangka 

memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip efisien berarti pemakaian 

semua perlengkapan pendidikan di sekolah secara hemat dan hati-hati. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pemakaian sarana dan 

prasarana olahraga hendaknya mengikuti prinsip efektifitas dan prinsip 

efisiensi. Selain itu disertai juga dengan pembuatan jadwal penggunaan 

sarana dan prasarana Penjasorkes yang baik. 

5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Hornby (dalam Leonard, 2014: 45) menyatakan maintenance is the 

act of keeping up, retaining, continuing, supporting, protecting or keeping 

in good repair or working order. Dijelaskan bahwa pemeliharaan 

merupakan tindakan menjaga, mempertahankan, melanjutkan, 

mendukung, melindungi atau menjaga dalam kondisi yang baik atau kerja 

yang baik. Bafadal (dalam Jabar et al., 2016: 133) mengemukakan ada 

beberapa macam pemeliharaan perlengkapan di sekolah, yaitu: 

pemeliharaan yang bersifat pengecekan, perbaikan ringan, pemeliharaan 

dalam perbaikan berat.  

Sementara Jabar et al. (2016: 133) mengungkapkan bahwa sarana 

dan prasaran pendidikan dalam pemeliharaannya dapat dilakukan sebagai 

berikut: melakukan pencegahan kerusakan, menyimpan, disimpan 

diruangan/rak agar terhindar dari kerusakan, membersihkan dari 

kotoran/debu atau uap air, memeriksa atau mengecek kondisi sarana dan 

prasarana secara rutin, mengganti komponen-komponen yang rusak, 
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melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada saran dan prasarana 

pendidikan. 

Menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat, (dalam Lavy, & 

Bilbo, 2009: 8): 

For effective maintenance planning: 1) A well-conceived, 
formulated and written school facilities maintenance plan is an 
essential component for an effective school program. 2) Facilities 
maintenance planning should be one component of a greater 
organizational management plan. 3) Good facilities maintenance 
planning includes long-and short-term plans, which demonstrate 
organizational commitment to facilities maintenance. 4) The 
maintenance plans should be periodically updated. 5) It is essential 
to include stakeholders, school administrators, maintenance and 
custodial representatives, teachers, parents and students in the 
maintenance planning process. 

Dijelaskan bahwa untuk pemeliharaan fasilitas sekolah yang efektif 

perlu direncanakan program yang baik, yang mencakup rencana dalam 

jangka panjang dan jangka pendek serta melibatkan pihak-pihak yang ada 

di organisasi atau Lembaga pendidikan. 

Adapun Leonard, (2014: 45) menyatakan bahwa: 

The maintenance of physical education curriculum facilities and 
equipment in schools. In the course of doing this, the role of 
administrative policy, finance, information, process studies, 
proficiency and attitude measures, follow-up studies, programme 
improvement, making decisions about individuals; and 
administrative regulation were elucidated upon. The writer further 
explained the role and importance of Teacher’s Aptitude, Magnitude 
and Attitude (TAMA) and Teacher’s Aptitude Disposition and 
Attitude (TADA) on the outcome of physical education curriculum 
programme evaluation. He also emphasized the Analysis of 
Programme Performance (APP) as being more informative for the 
effective maintenance of physical education curriculum 
implementation facilities and equipment. 
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Dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pemeliharaan terdapat 

beberapa faktor yang mendukung, yaitu: peran kebijakan administratif, 

keuangan, informasi, studi proses, kemampuan dan tindakan sikap, studi 

tindak lanjut, perbaikan program, membuat keputusan tentang individu; 

dan peraturan administratif. Kemudian peran dan pentingnya Teacher’s 

Aptitude, Magnitude and Attitude (TAMA) and Teacher’s Aptitude 

Disposition and Attitude (TADA) pada hasil evaluasi program kurikulum 

Penjasorkes, dan Analysis of Programme Performance (APP) agar lebih 

informatif untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Penjasorkes yang 

efektif. 

6) Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Jabar et al. (2016: 135) menyatakan bahwa penghapusan barang 

adalah kegiatan menghapus barang-barang milik negara dari daftar 

inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Matin & Fuad (2016: 127) berpendapat bahwa penghapusan sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan pembebasan sarana dan prasarana 

pendidikan dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang 

dapat di pertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan 

sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan proses kegiatan yang 

bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana 

pendidikan dari daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana 

tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 
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Wahyuningrum (dalam Jabar et al 2016: 133) mengemukakan tujuan 

dari penghapusan adalah mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi 

kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan/perbaikan, 

pengamanan barang-barang yang semakin buruk kondisinya, dan atau 

barang-barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi, meringankan beban 

kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris, membebaskan 

ruang/perkarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan 

lagi, dan membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi 

satuan organisasi yang mengurus.  

Bafadal (dalam Jabar et al., 2016: 134) menjelaskan bahwa dalam 

hal penghapusan barang langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Kepala sekolah (bisa dengan menunjuk seseorang) mengelompokan 

perlengkapa yang akan dihapus dan meletakan ditempat yang aman 

namun tetap beradaa dilokasi sekolah. 

b. Menginventasasi perlengkapan yang akan dihapus dengan cara 

mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut. 

c. Kepala skolah mengajukan usulan penghapusan barang dan 

pembentukan panitian penghapusan, yang dilampiri dengan data 

barang yang rusak (yang akan dihapusnya) ke kantor Dinas 

Pendidikan Kota/Kabupaten. 

d. Setelah SK penghapusan dari kantor Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera 
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bertugas yaitu memeriksa kembali barang yang rusak berat, biasanya 

dengan membuat berita acara pemeriksaan. 

e. Panita mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar 

dalam berita acara pemeriksaan, biasanya perlu ada pengantar dari 

kepala sekolah, kemudian usulan itu diteruskan ke kantor pusat kota. 

f. Begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan 

penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada dua 

kemungkinan pengahpusan perlengkapan sekolah yaitu 

dimusnahkan dan dilelang. 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian Leonard, A tahun 2014 yang berjudul “Principles and Practice of 

the Maintenance of Physical Education Curriculum Facilities and Equipment 

in Schools”. Penelitian ini bertujuan untuk pendekatan peningkatan untuk 

pemeliharaan fasilitas dan peralatan kurikulum pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah. Penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang 

meningkatkan pemeliharaan fasilitas dan peralatan kurikulum pendidikan 

jasmani di sekolah antara lain: peran kebijakan administratif, keuangan, 

informasi, studi proses, kemampuan dan tindakan sikap, studi tindak lanjut, 

perbaikan program, membuat keputusan tentang individu; dan peraturan 

administratif. Kemudian penulis juga menjelaskan peran dan pentingnya 

Teacher's Aptitude, Magnitude and Attitude (TAMA) dan Disposition 
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Disposition and Attitude (TADA) Guru terhadap hasil evaluasi program 

kurikulum pendidikan jasmani. Dia juga menekankan Analisis Kinerja 

Program (APP) sebagai lebih informatif untuk pemeliharaan yang efektif dari 

fasilitas dan peralatan implementasi kurikulum pendidikan jasmani.  

2. Penelitian Anggraini, P.S tahun 2013 yang berjudul “Pengelolaan Sarana 

Praktik) (Studi Deskriptif Kualitatif di Jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 Kota 

Bengkulu), Tesis Program Studi Magister Administrasi Pendidikan 

Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Bengkulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian SMK Negeri 3 Kota 

Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, 

perencanaan sarana praktik di jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 

Kota Bengkulu disusun berdasarkan visi dan misi sekolah, perencanaan 

disusun kedalam program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Penyusunan program perencanaan melibatkan guru-guru produktif, wakil 

kepala urusan sarana dan prasarana, staf sarana dan prasarana, kepala sekolah, 

serta pihak komite sekolah. Kedua, Pengadaan sarana praktik di jurusan Tata 

Boga SMK Negeri 3 Kota Bengkulu dilakukan oleh pihak jurusan. Pengadaan 

sarana praktik diperoleh dengan cara membeli sendiri dengan dana sekolah, 

bantuan dari pemerintah, dan bantuan dari luar negeri. Pengadaan dengan cara 

membeli sendiri oleh pihak jurusan sering tidak sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diketahui ketika kepala sekolah 
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memeriksa laporan pengadaan barang tersebut yang diberikan oleh pihak 

jurusan serta tidak sesuainya biaya yang dikeluarkan dengan alat-alat praktik 

yang dibeli. Ketiga, Penginventarisan sarana praktik di Jurusan Tata Boga 

SMK Negeri 3 Kota Bengkulu dilakukan hanya dalam buku induk inventaris, 

tidak ada buku bantu inventaris, belum ada pengkodean pada setiap jenis 

barang, karena pihak jurusan belum memiliki panduan cara pengkodean jenis 

alat, dan pencatatan pada buku inventaris hanya meliputi nama alat, jenis 

spesifikasi, jumlah alat praktik, dan keterangan mengenai baik/buruknya 

keadaan alat, tidak ada keterangan bersumber dari mana alat tersebut. 

Keempat, pemeliharaan sarana praktik di jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 

Kota Bengkulu melibatkan seluruh pihak jurusan, dimulai dari guru-guru 

produktif, maupun siswa. Langkah kegiatan pemeliharaan di jurusan Tata 

Boga SMK Negeri 3 Kota Bengkulu meliputi (1) menyusun program 

pemeliharaan, (2) membentuk tim pelaksana perawatan, (3) menyiapkan 

jadwal tahunan kegiatan perawatan, (4) menyiapkan lembar evaluasi hasil 

kerja, (5) memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan 

kinerja perawatan. Kelima, pemanfaatan sarana praktik di jurusan Tata Boga 

SMK Negeri 3 Kota Bengkulu belum dilakukan dengan maksimal, masih ada 

alat-alat praktik yang tidak dimanfaatkan karena beberapa alasan antara lain 

alat tersebut sulit pengoperasiannya dan membutuhkan daya listrik yang 

besar, sehingga alat tersebut jarang digunakan, kemudian karena tergolong 

alat mahal, jadi jarang digunakan, siswa cukup menggunakan alat-alat yang 

sederhana saja dan itupun penggunaannya secara berkelompok. 
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Keenam, penghapusan sarana praktik di jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 

Kota Bengkulu belum pernah dilakukan, sehingga terjadi penumpukkan 

barang di gudang dan di ruangan. Hal ini menyebabkan kondisi ruang praktik 

menjadi kurang nyaman, dan cukup mengganggu konsentrasi siswa ketika 

praktik. Pihak sekolah belum memiliki sumberdaya manusia yang ahli dalam 

program penghapusan barang, dan belum mengetahui prosedur yang jelas 

untuk program penghapusan.  

3. Penelitian Asiabaka tahun 2008 yang berjudul “The Need for Effective 

Facility Management in School in Nigeria”. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa manajemen fasilitas merupakan bagian integral dari keseluruhan 

manajemen sekolah. Aktualisasi tujuan dan sasaran pendidikan 

membutuhkan ketentuan, pemanfaatan maksimum dan pengelolaan fasilitas 

yang tepat. Selanjutnya, kemajuan dalam sains dan teknologi, mengharuskan 

manajer sekolah untuk mengadopsi metode manajemen fasilitas modern. Hal 

Ini akan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya manajemen yang baik 

terhadap fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Hal itu dikarenakan 

keberadaan fasilitas dalam pembelajaran dapat membantu proses belajar 

mengajar. 

4. Penelitian Lavy & Bilbo tahun 2009 yang berjudul “Facilities maintenance 

management practices in large public schools, Texas” penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemeliharaan fasilitas 

direncanakan, dikelola dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah umum besar di 
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Negara Bagian Texas, AS. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei 

dengan instrument kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas manajemen pemeliharaan fasilitas buruk yang ada di sekolah umum 

besar di Texas. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sekolah yang 

mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan AS 

cenderung sekolah tersebut memiliki informasi yang relatif lebih rinci 

mengenai kondisi fasilitas mereka. Sehingga sekolah-sekolah ini mampu 

memprediksi kebutuhan sekolah yang diproyeksikan, termasuk kebutuhan 

pemeliharaannya. 

Penelitian relevan di atas, memiliki kontribusi pada penelitian yang akan 

dilakukan peneliti seperti pada penggunaan tahapan-tahapan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Dalam hal ini peneliti sendiri 

akan mengamati bagaimana proses pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana 

khusunya pada manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di Kota 

Bengkulu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada lokasi, metode penelitian, dan bidang kajian. Pada lokasi, 

penelitian akan dilakukan di Kota Bengkulu, kemudian pada metode penelitian 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat melihat fenomena 

sebenarnya yang terjadi di lapangan, selanjutnya pada bidang kajian penelitian akan 

menganalisa pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes di tingkat 

sekolah dasar mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, 

pemeliharaan dan penghapusan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Sekolah dasar merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pendidikan nasional. Pada masa ini anak-anak akan belajar berbagai macam ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan tingkat usianya. Salah satu mata pelajaran dalam 

kurikulum sekolah dasar adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

(Penjaorkes). Agar proses pembelajaran Penjasorkes dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien, guru membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menunjang proses pembelajaran.  

Sarana dan prasarana Penjasorkes merupakan bagian yang berperan penting 

dalam menunjang proses pembelajaran Penjasorkes. Sarana dan prasarana 

Penjasorkes dapat bertahan lama dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya 

diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik sesuai dengan prosedur 

pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes. Adapun 

pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes yang dimaksud, 

yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan 

penghapusan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan melakukan 

manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes yang baik maka akan mengarah pada 

pencapaian tujuan pembelajaran Penjasorkes dalam rangka meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan.  
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Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dan pedoman penelitian, maka perlu adanya 

pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan arahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

2. Bagaimanakah pengadaan sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

3. Bagaimanakah inventarisasi sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

4. Bagaimanakah penggunaan sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

Sekolah Dasar 

Sarana dan Prasarana Penjasorkes 

Manajemen Sarana dan Prasarana Penjasorkes: 
Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi, Penggunaan, 

Pemeliharaan, Penghapusan 

Tujuan Pembelajaran Penjasorkes 

Mutu dan Kualitas Pendidikan 
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5. Bagaimanakah pemeliharaan sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

6. Bagaimanakah penghapusan sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di 

Kota Bengkulu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


