
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 1 

Kertosono kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)  

A. PEDOMAN WAWANCARA  

1. Perencanaa sarana dan prasarana  

a. Waka sarana dan prasarana  

1) Kapan waktu perencanaan penentuan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan dilakukan?  

2) Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan?  

2. Pengadaan sarana dan prasarana  

a. Waka sarana dan prasarana  

1) Bagaimana  pengadaan sarana dan prasarana SMK Muhammadiyah 

1 Kertosono dilakukan? 

2) Dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sipa saja yang 

membantu dalam hal ini? 

3) Dari mana sumber dana dalam pengadaan sarana dan sarana 

pendidikan? 

b. Kepala sekolah  

1) Menurut anda bagaimana pengadaan sarana dan prasarana yang 

dilakukan SMK Muhammadiyah 1 Kertosono?  

2) Kontribusi apa yang anda lakukan dalam pengadaan barang? 

 



 

 

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana  

a. Guru Agama 

1) Menutut anda apakah sarana dan prasarana mempunyai peranan  

penting dalam pembelajaran? 

2) Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang anda lakukan 

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik 

bagi peserta didik?  

b. Guru Multimedia 

1) Bagaimana cara memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah 

dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan 

berjalan baik dan efektif? 

c. Guru Otomotif 

1) Bagaimana penggunaaan sarana dan prasarana yang anda lakukan 

dalam proses pembelajaran agar tervipta pembelajaran yang efektif?  

b. Kepala sekolah  

1) Bagaimana peran sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran di 

SMK muhammadiyah 1 Kertosono?  

c. Waka kurikulum  

1) Menurut anda bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

dilakukan oleh guru-guru terkait dalam proses pembelajaran?  

 

 

 



 

 

d. Siswa  

1) Bagaimana pemanfaatan sarana prasarana  yang anda lakukan dalam 

pembelajaran di sekolah? Dan bagaimana dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh bapak ibu guru terkait pemanfaatan sarana prasrana 

disekolah?  

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana  

a. Waka sarana dan prasarana  

2) Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK 

Muhammadiyah 1 Kertosono?  

3) Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan sarana dan 

prasarana di SMK Muhammadiyah 1 Kertosono? 

b. Wali kelas  

1) Kontribusi apa saja yang anda berikan pada anak didik agar sama-sama 

menjaga sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 1 

Kertosono? 

2. Penghapusan sarana dan prasarana  

a. Waka sarana dan prasarana  

1)   Bagaimana proses peniadaan sarana dan prasarana di SMK 

Muhammadiyah 1 Kertosono?  

2)     Siapa saja yang terlibat dalam peniadaan sarana dan prasarana di SMK    

Muhammadiyah 1 Kertosono? 

 

 



 

 

B) PEDOMAN OBSRVASI  

1) Mengamati Keadaan Sarana Dan Prasarana DI smk Muhammadiyah 1 

Kertosono 

2) Mengamati proses pengadaan sarana prasarana di SMK Muhammadiyah 

Kertosono 

3) mengamati keadaan sarana dan prasarana terkait dengan pemeliharaan dan 

penghapusan  

 

C) PEDOMAN DOKUMENTASI  

1. Letak geografis 

2. visi misi 

3. Keadaan guru 

4. Sarana dan prasarana 

5. Strktur organisasi  

 

 

 


