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 Hasil penjajakan awal yang penulis laksanakan di MTs Al-Irsyad Desa Muning Baru 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diketahui adanya ketidaksesuaian antara sarana dan prasarana 

madrasah tersebut dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan pemerintah 

untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen 

sarana dan prasarana di MTs Al-Irsyad. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang manajemen sarana 

dan prasarana di MTs Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan faktor 

pendukung dan penghambatnya. Masalah tersebut penulis angkat karena salah satu faktor yang 

menentukan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan adalah manajemen sarana dan prasarana 

sebagai hal pokok yang harus dipenuhi untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Proses analisis data dimulai 

dengan menelaah seluruh data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan manajemen sarana dan prasarana di MTs Al-Irsyad Desa Muning Baru 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data tersebut disajikan dan dianalisis dengan menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode induktif, yakni menarik kesimpulan 

dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang 

sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan di MTs Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah manajemen sarana dan prasarana di MTs 

Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan faktor-faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana di MTs 

Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan berbagai cara 

atau usaha yang meliputi perencanaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan 

prasarana,pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Faktor 

yang mendukung dan menghambat didalam manajemen sarana dan prasarana meliputi sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. 

 

 




