
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan  rumusan masalah pada bab terdahulu, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di MA Nurul Islam Seribandung 

ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tata cara yang berlaku, kurangnya 

perhatian dari pihak madrasah membuat kegiatan inventaris ini tidak berjalan 

dengan baik, dan juga tidak disediakannya buku khusus untuk mencatat 

barang-barang inventaris ini, sehingga terdapat kesulitan untuk mencatat 

semua data barang inventaris.  

2. Faktor yang menghambat dan mendukung inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan di MA Nurul Islam Seribandung. 

Faktor yang menghambat inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di 

MA Nurul Islam Seribandung.  adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Sumberdaya Manusia 

Faktor sumberdaya manusia adalah menjadi faktor penghambat yang 

paling utama dalam pengelolaan barang inventaris di MA Nurul Islam 

Seribandung ini, yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang mampu 

melaksanakan sistem pengelolaan barang inventaris secara tertib dan 

teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.  



b. Faktor Dana  

Faktor yang menjadi penghambat kedua adalah masalah dana yang di 

alokasikan untuk kegiatan inventaris ini sangat minim sekali, sehingga 

barang-barang yang adapun tidak cukup memadai untuk proses belajar-

mengajar. 

c. Pemberian Sanksi Yang Belum Tegas 

Mengenai pemberian sanksi yang belum tegas juga menjadi faktor yang 

penghambat kegiatan inventaris ini, dikarenakan petugas yang bertugas di 

waka sarana dan prasarana pendidikan di madrasah ini bukanlah tenaga 

ahli dibidangnya, sehingga membuat sulitnya untuk memahami sistem 

yang harus dijalankan. Maka pemberian sanksi tidak begitu di utamakan. 

Adapun faktor yang mendukung inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan di MA Nurul Islam seribandng ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya sudah tersedia sarana dan prasarana yang memadai yang dapat 

menunjang agar kegiatan tersebut dalam di optimalkamn, sehingga tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

b. Pengawasan yang baik juga dapat menjadi faktor yang mendukung 

kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di MA Nurul Islam 

Seribandung. Dengan dilakukannya pengawasan yang baik, maka sistem 

pengelolaan inventaris menjadi lebih terarah. 

 

 



B. Saran 

 Saran ini ditujukan untuk pemerintah, madrasah dan juga waka sarana dan 

prasarana pendidikan: 

1.  Agar pemerintah ikut memberikan  fasilitas yang memadai dalam rangka  

peningkatan   kualitas pendidikan secara menyeluruh. 

2.  Agar dapat menyediakan buku khusus kegiatan inventaris ini, dan dapat 

menyedikan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat 

melaksanakan kegaiatan tersebut secara optimal, pihak madrasah juga harus 

memperhatikan betul kegiatan inventaris ini. Apabila semua terpenuhi maka 

sistem pengelolaan barang-barang inventaris dapat berjalan dengan baik dan 

lebih terarah. 

3.  Agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan supaya suatu proses administrasi yang ada di madrasah ini 

dapat berjalan dengan baik. 

 


