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MOTTO 

ا اِذَا قِْيَل َلُكمْ   لَُكْمْۚ َواِذَا قِْيَل ا فِى اْلَمٰجِلِس فَاْفَسُحْوا يَْفَسحِ ّللٰاُ تَفَسَُّحوْ  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

ٰجت ٍۗ َوّللٰاُ ِبَما ْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم دَرَ اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَْرفَعِ ّللٰاُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا مِ 

 ١١ -تَْعَملُْوَن َخبِْيٌر 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah: 11)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al Qur’an dan terjemahnya. QS. Al Mujadalah: 11 (Kudus: CV. Mubarokatan 

Thoyyibah), 542. 
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ABSTRAK 

Mafa Aulia, Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada 

Masa Pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Skripsi. 

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta, 2022. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh manajemen strategik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yang biasanya pengelolaan dilakukan utuh dan keseluruhan secara 

face to face namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi maka 

lembaga pendidikan tersebut tidak melakukan pengelolaan seperti biasanya 

(sebelum terjadi pandemi Covid-19). Akan tetapi, dituntut agar dapat tetap 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan untuk peserta didik, orangtua maupun masyarakat luas. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui tahapan dari manajemen strategik itu sendiri dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun objek dalam penelitian 

ini adalah MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta terkait tentang manajemen 

strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di 

MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Teknik pengumpulan data ini berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan transcribe 

yaitu mengetik data yang dari lapangan dengan apa adanya, coding berupa 

memberikan label berdasarkan variabel atau tema, kemudian grouping yaitu 

mengelompokan pertanyaan dan jawaban hasil dari wawancara maupun observasi 

pertema yang sudah dilakukan pada tahap coding, dan yang terakhir menarasikan 

persamaan dan perbedaan berdasarkan jawaban dari masing-masing responden 

yang biasa disebut comparing dan contrasting. Adapun untuk mengukur keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan metode. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, berupa tahapan perumusan 

strategik, kedua tahapan implementasi strategik, ketiga evaluasi strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta dengan baik dan efektif. Hal tersebut ditandai dengan 

kesesuaian penerapan manajemen strategik dengan standar nasional pendidikan 

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penjamin mutu pendidikan nasional. 

 

 

Kata kunci: Manajemen Strategik, Mutu Pendidikan, Masa Pandemi Covid-19 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali 

dengan mengedepankan rasa adil, merata dan bermutu. Pendidikan yang 

bermutu sebagai harapan bagi bangsa ini dapat melahirkan manusia yang 

memiliki potensi sesuai dengan kemampuanya masing-masing. Pendidikan 

bermutu harus disediakan melalui jalur, jenis, dan jenjang yang ada dalam 

sistem pendidikan dan bisa diakses oleh seluruh warga Indonesia, juga 

terselenggara dengan komitmen bersama antara pemerintah, pihak sekolah, 

masyarakat dan juga keluarga yang bersangkutan.2 Menurut undang-undang 

sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3  

Dalam pandangan luas, mutu ditentukan pada tingkat keberhasilan 

keseluruhan upaya pendidikan dalam mencapai tujuanya.4 Mutu pendidikan 

mencakup input, proses dan output. Input pendidikan yang merupakan 

                                                           
2 Minnah El Widdah and Syamsul Huda, Manajemen Strategi Peningkatan Mutu 

Madrasah, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), hlm. 1-2. 
3 I Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia,” ADI WIDYA: Jurnal 

Pendidikan Dasar 4, no. 1 (2019): 29-39. 
4 Bahrul Hayat and Suhendra Yusuf, Mutu Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 21. 
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segala sesuatu yang harus ada karena sebagai faktor utama 

keberlangsunganya proses. Input yang dimaksud meliputi sumber daya 

manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik) dan 

sumber daya lain seperti peralatan, perlengkapan dll. Input perangkat 

meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, 

rencana, program, deskripsi tugas dan lain-lain. Input harapan meliputi visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sekolah atau madrasah. 

Adapun proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, 

proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses belajar 

mengajar, proses monitoring dan proses evaluasi. Sedangkan output 

pendidikan merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitas, 

efektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan 

moral kerja. Hasil kinerja yang lain juga dapat dilihat dari hasil tes 

akademik seperti semesteran, ujian nasional, ujian akhir sekolah dan hasil 

kinerja juga bisa dilihat dari prestasi bidang olahraga, keterampilan, 

kesenian dan lain-lain. Inputs, proses dan outputs ini sebagai satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan tingkat kesiapan input 

yang tinggi maka proses dapat berjalan dengan baik dan ketika proses 

berjalan dengan baik maka output juga memiliki kualitas, sehingga dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal.5 

Lembaga pendidikan selaku penyelenggara pendidikan harus 

menjamin kualitas kinerja jajaranya dengan cara menjaga konsistensi visi, 

                                                           
5 Hilyah Alan Finandar, “Strategi Manajemen Kualitas Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan  Islam”, Quality, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 333-353. 
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misi, tujuan, target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan penerapan 

manajemen strategik akan mempunyai keputusan yang tepat untuk 

mencapai tujuan tersebut.6 MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 

menerapkan manajemen strategik meningkatkan mutu pendidikanya dalam 

hal pengelolaan yang meliputi tahap perumusan berupa pembuatan visi, 

misi, tujuan, melakukan pengidentifikasian faktor internal dan eksternal, 

kemudian membuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, 

juga menentukan strategi yang unggul. Implementasi yang dilakukan 

dengan menentukan kebijakan tertentu, memberikan motivasi terhadap 

karyawan, dan melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki sesuai 

dengan keterampilan dan kemampuanya. Adapun evaluasi yang berupa 

mengkaji ulang faktor internal dan eksternal yang telah dirumuskan diawal, 

mengukur kinerja yang telah dicapai dan melakukan koreksi. Kebijakan 

yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005. 

Penentuan kebijakan yang telah disebutkan diatas untuk meningkatkan 

mutu pendidikan diantaranya bagi peserta didik sendiri dilakukan 

pengawasan dan pendampingan oleh pembina dan pengurus pondok ketika 

pembelajaran di sekolah sudah selesai (karena semua peserta didik yang 

bersekolah di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta tinggal di asrama) 

sehingga peserta didik tetap terkontrol dan untuk guru diadakan pelatihan 

secara rutin mengenai teknik pengajaran. Pengelolaan tersebut sepenuhnya 

dilakukan secara tatap muka langsung. 

                                                           
6 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 203. 
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Pada Desember 2019, muncul fenomena baru di pasar makanan laut 

Tiongkok Selatan tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina berupa 

Pneunomia Kolektif yang kemudian Komisi Kesehatan Nasional mengirim 

para ahli ke Wuhan untuk menyelidiki fenomena tersebut. Virus Corona 

baru, selanjutnya disebut Covid-19 untuk penyakit COrona VIrus Disease 

19 yang terdeteksi di Laboratorium Virologi, Pusat pengendalian dan 

pencegahan penyakit Tiongkok pada 7 Januari 2020 lalu.7 Pandemi Covid-

19 ini menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dengan di 

umumkannya kasus pertama dua orang Indonesia yang positif terjangkit 

virus corona pada 2 maret 2020.8 Covid-19 atau Corona Virus Disease-19 

merupakan virus yang menyebabkan gejala baik ringan termasuk pilek, 

sakit tenggorokan, batuk dan demam disertai sesak nafas bahkan gejala 

berat yang bisa menyebabkan penderita nya meninggal dunia.9 Pandemi 

tersebut masih terus berlanjut keberadaanya sampai sekarang dan memiliki 

dampak yang besar di semua bidang salahsatunya di bidang pendidikan.10 

Akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, lembaga pendidikan 

kini berhadapan dengan derasnya arus perubahan, salahsatunya adalah MA 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang dalam situasi penuh dengan 

dinamika ini, manajemen strategik meningkatkan mutu pendidikan yang 

biasanya pengelolaan dilakukan 100% seutuhnya secara langsung face to 

                                                           
7 Ali Murfi, Iwan Fathurrochman, Atika, Nora Saiva Jannana “Kepemimpinan Sekolah 

dalam Situasi Krisis Covid-19 di Indonesia”, Manageria:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, 

no. 1 (2020): 120. 
8 Ihsanuddin, “Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona,” 

www.nasional.kompas.com diakses pada 2 Oktober 2020. 
9 www.kemkes.go.id diakses pada 2 Oktober 2020. 
10 www.bbc.com diakses pada 2 Okotber 2020. 

http://www.nasional.kompas.com/
http://www.kemkes.go.id/
http://www.bbc.com/
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face dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi maka lembaga 

pendidikan tersebut tidak melakukan pengeloaan seperti biasanya (sebelum 

terjadi pandemi Covid-19), sehingga berdampak pada pengelolaan sistem 

pendidikanya. Akan tetapi, dituntut agar dapat tetap meningkatkan mutu 

pendidikan sehingga mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

untuk peserta didik, orangtua maupun masyarakat luas, maka manajemen 

strategik sebagai langkah antisipatif terhadap perubahan yang terjadi guna 

tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Maka dari itu, penelitian ini 

akan menarik untuk dikaji serta dibahas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengkaji manajemen 

strategik dalam meningkatan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-

19 yang berfokus pada tahapan pengelolaanya disertai faktor pendukung 

dan penghambatnya. Tahapan pengelolaan tersebut berupa perumusan, 

implementasi dan evaluasi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tahapan perumusan strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana tahapan implementasi strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta? 
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3. Bagaimana tahapan evaluasi strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada masa pandemi covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidkan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perumusan strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui implementasi strategik dalam  meningkatkan 

mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui evalaluasi strategik meningkatkan mutu 

pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta. 

d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen 

strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi 

Covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

1) Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

peneliti dan pembaca tentang manajemen strategik dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di 

MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

2) Melalui penelitian ini kita akan mengetahui dan memahami 

perumusan, implementasi serta evaluasi yang digunakan dalam 

manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan 

pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. 

3) Melalui penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada 

pembaca tentang pentingnya manajemen strategik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi seperti 

sekarang. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen 

strategik khususnya mutu pendidikan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam bidang ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang mampu 

mengembangkan kemampuan, membentuk karakter dan peradaban bangsa, 

untuk itu harus dikembangkan dalam pendidikan di sekolah beberapa aspek 

diantaranya keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, 

kecakapan, kreativitas, kemandirian, demokrasi, dan tanggungjawab 
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kepada siswa dan seluruh stakeholder pendidikan.11 Dalam upaya 

menyikapi hal tersebut penerapan manajemen strategik menjadi sebuah 

keniscayaan yang akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan 

menyikapi dinamika perubahan.12 Sebagaimana dalam penelitian Penti 

tentang implementasi manajemen strategis dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs Negeri 1 Bandar Lampung menghasilkan penelitian 

manajemen strategis yang berfokus pada implementasi nya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hal yang dilakukan 

dengan menerapkan formulasi strategi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang berupa perumusan visi dan misi, analisis lingkungan 

internal dan eksternal, membentuk tujuan, sasaran, dan strategi yang 

ditetapkan di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.13 

Penelitian lainya oleh Yulia Nurul Maulida mengenai manajemen 

strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 1 Grobogan. 

Sebelum melakukan manajemen strategik masalah yang dihadapi oleh 

sekolah tersebut diantaranya berupa kurangnya profesionalisme guru, 

rendahnya motivasi belajar siswa, sumber daya pegawai yang belum 

maksimal, rendahnya kedisiplinan dan siswa, rendahnya standar 

kompetensi lulusan siswa, proses pembelajaran yang kurang efektif, dan 

proses pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Untuk 

mengatasi masalah tersebut MTs N 1 Grobogan menyusun manajemen 

                                                           
11 Ahmad Khori, “Manajemen Strategik Dan Mutu Pendidikan Islam,” MANAGERIA: 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (2018): 75–99. 
12 ibid. 
13 Penti, Implementasi Manajemen Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs 

Negeri 1 Bandar Lampung, Skripsi, 2019. 
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strategik yang meliputi menciptakan sarana prasarana yang memadai, 

membentuk proses pembelajaran efektif, mengadakan diklat, training 

bahasa inggris, MGMP atau workshop untuk meningkatkan kualitas guru, 

juga meningkatkan kualitas peserta didik diantaranya berupa diadakanya 

latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Intensive English Program (peserta 

didik dikirim ke Pare untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris), 

program Native Spreaker dari negara Eropa Barat, program english camp 

untuk seluruh peserta didik, program wajib hafal juz 30 yang menjadi syarat 

kenaikan kelas dan kelulusan, menekan budaya musyafakhah dengan guru, 

pengkajian kitab kuning diikuti seluruh perserta didik, mengadakan 

pengayaan untuk seluruh kelas 9 sebagai persiapan menghadapi UN dan 

program pengembangan diri untuk minat dan bakat peserta didik.14 

Dengan memberlakukan manajemen strategik di sekolah 

memungkinkan para pengelola pendidikan mampu mengidentifikasi 

berbagai jenis peluang maupun ancaman yang ada, baik secara internal 

maupun eksternal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati yang membahas pengaruh 

penerapan manajemen strategi terhadap peningkatan mutu pendidikan di 

MTs Madani Alauddin menghasilkan penelitian berupa pengaruh penerapan 

manajemen strategi terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mana 

variabel X dan Y adalah positif memberikan pengaruh yang signifikan 

karena dari hasil perhitungan yang diperoleh thitung = 2,968 sementara ttabel = 

2,048 untuk taraf signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

                                                           
14 Yulia Nurul Maulida, Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

MTs Negeri 1 Grobogan, Skripsi, 2018. 
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ditolak dan Ha diterima. Juga berdasarkan uji korelasi determinasi diperoleh 

sebesar 4,92%.15 

Penerapan manajemen strategi dalam pengelolaan sekolah sangat 

diperlukan untuk mendukung pencapaian keberhasilan pendidikan yang 

lebih baik. Ivo Avulia BR. Ginting dalam penelitianya tentang manajemen 

strategi terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 5 Medan 

yang menghasilkan penelitian berupa implementasi manajemen strategi 

terhadap peningkatan mutu pendidikan, pengelolaan SKL dan SI yang mana 

pada pengelolaan tersebut SKL Medan sudah ditetapkan sebanyak 23 poin 

sementara SI memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Hasil 

penelitian berikutnya adalah faktor pendukungnya yang berupa sarana 

prasarana yang sudah semakin membaik dari sebelumnya, adapun faktor 

penghambatnya berupa mindset siswa yang masih belum terbentuk dengan 

baik niat awal tujuan sekolah dan dari guru nya masih banyak mengajar 

secara konvensional.16 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, peneliti melihat sejauh ini 

banyak membahas mengenai manajemen strategik meningkatkan mutu 

pendidikan yang hasilnya berfokus pada implementasi manajemen strategi, 

pengaruh dari pelaksanaan manajemen strategi tersebut dan juga formulasi 

manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian 

tersebut dilakukan juga di masa normal sebelum terjadinya pandemi Covid-

                                                           
15 Nur Hayati, Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi Terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan di MTs Madani Alauddin, Skripsi, 2018. 
16 Ivo Avulia BR. Ginting, Manajemen Strategi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan 

di SMK Negeri 5 Medan, Skripsi, 2018. 
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19. Sehingga dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan celah atau gap 

penelitian yaitu berupa manajemen strategi meningkatkan mutu pendidikan 

yang berfokus pada pengelolaanya yaitu tahapan manajemen strategik yang 

berupa perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi 

meningkatkan mutu pendidikan disertai faktor pendukung dan 

penghambatnya. Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian lainya 

yaitu dilakukan di masa pandemi Covid-19. 

E. Kerangka Teori 

1. Manajemen Strategik 

a. Pengertian manajemen strategik 

Murniati menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan kegiatan 

yang di eksekusi oleh manajer puncak bersama personil bawahanya secara 

terus menerus berkesinambungan berupa siklus yang dapat melahirkan 

keputusan untuk memenuhi relevansi kebutuhan organisasi yang berkaitan 

dengan kondisi lingkungan sekitar. 17 Menurut Husein Umar, manajemen 

strategik merupakan seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating), 

penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan 

strategis yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuanya dimasa 

mendatang. 18 Sedangkan menurut Hadar Nawawi, manajemen strategik 

adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa 

                                                           
17 Nurmasyitah, Murniati AR, Nasir Usman, “Implementasi Manajemen Stratejik Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Lhokseumawe,” Jurnal 

Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3, no. 2 (2015): 160. 
18 Taufiqurokhman, Manajemen Strategik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, 2016), hlm. 15. 
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depan yang jauh (disebut visi) ditetapkan sebagai keputusan yang bersifat 

mendasar juga prinsipil supaya memungkinkan organisasi berinteraksi 

secara efektif (misi) dalam usaha menghasilkan barang, jasa atau pelayanan 

yang berkualitas dengan diarahkan pada pencapaian yang optimal sehingga 

memiliki tujuan strategis dan memiliki sasaran organisasi.19 Sehingga 

manajemen strategis terdiri dari keputusan dan tindakan yang digunakan 

untuk menerapkan strategi mencapai tujuan organisasi.20 

Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan perusahaan, 

strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan 

pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan 

melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Bisa dikatakan juga 

bahwasanya manajemen strategi merupakan cara untuk mengelola sumber 

daya, guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang21 

Dengan melihat fenomena tersebut, manajemen strategi menjadi sebuah 

keniscayaan terutama di bidang pendidikan. Lembaga Pendidikan dengan 

penerapan manajemen strategi akan mampu mengantisipasi dinamika 

perubahan kondisi sosial yang terjadi. 22 Sehingga manajemen strategik 

merupakan salahsatu pilihan yang tepat dalam menghadapi masalah yang 

sedang terjadi tersebut, karena manajemen strategik adalah manajemen 

yang berorientasi berdasarkan pada analisis perubahan konsidisi lingkungan 

                                                           
19 Ibid, 37. 
20 Lantip Diat Prasojo, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm. 11. 
21 Fred R David, Manajemen Strategi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 6. 
22 Ahmad Khori, “Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam,” Manageria: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (2016): 79. 
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internal dan eksternal dengan mengikuti proses dari tahapan manajemen 

strategik tersebut. 23 

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat 

manajemen adalah al-tadbir yang memiliki arti pengaturan. Kata ini 

merupakan derivasi dari kata dabbaro (mengatur) seperti yang terdapat 

didalam Al-Qur’an.24 Surat as-Sajdah ayat 5:25 

ا تَعُدُّوَن ﴿ِِه فِى يَْوٍم  ََكاَن ِمْْقدَاُرُهُٓۥٰٓ َأَْلََف ََسنٍَة  م ِ يُدَب ُِر ٱْْلَْمَر ِمَن ٱلسََّمآِٰء إِلَى ٱْْلَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَيْ  ﴾٥مَّ  

Artinya : ”Dia mengatur urusan dari langit ke bumi kemudian (urusan) 

itu naik kepadanya naik satu hari yang kadarnya adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. Assajdah : 5). 

Dari kandungan ayat diatas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT 

merupakan pengatur alam semesta (Al-mudabbir). Keteraturan alam 

semesta ini sebagai bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam 

ini.   

Dari beberapa pendapat diatas sehingga dapat disimpulkan 

manajemen strategik merupakan suatu rangkaian keputusan dan 

tindakan yang dimulai dengan perumusan, implementasi dan evaluasi 

strategi untuk tercapainya tujuan organisai. 

 

                                                           
23 Ulfah Irani Z, Murniati AR, Khairuddin, “Implementasi Manajemen Strategik dalam 

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMAN 10 Fajar Harapan,” Jurnal Administrasi 

Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4, no. 2 (2014): 60. 
24 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-Ayat Al-qur’an Tentang Manajemen 

Pendidikan Islam, (Medan: LPPPI, 2017), hlm. 5. 
25 Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 

2014), hlm.415. 
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b. Manfaat manajemen strategik 

Manajemen strategik sebagai suatu kerangka untuk mengatasi 

dinamika perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama yang 

berkaitan dengan mutu pendidikan, dengan kepala madrasah selaku 

manajer puncak diharapkan senantiasa mengambil keputusan-keputusan 

yang strategis dalam penerapanya. 

Berikut adalah manfaat yang diperoleh apabila lembaga pendidikan 

menerapkan manajemen strategi : 

1) Mampu memberikan arah jangka panjang yang hendak dituju. 

2) Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

3) Menjadikan organisasi lebih efektif. 

4) Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam 

lingkungan yang memungkinkan memiliki resiko. 

5) Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan 

perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan 

datang. 

6) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan 

lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaanya. 

7) Aktivitas yang memiliki tumpang tindih akan terkurangi 

8) Sifat keengganan karyawan untuk berubah dapat dikurangi.26 

                                                           
26 Taufiqurrokhman, Manajemen Strategik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hlm. 42. 
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c. Komponen manajemen strategi 

Komponen yang ada dalam manajemen strategi sebagai berikut : 

1) Misi sekolah, sebagai gambaran tujuan dari keberadaanya sekolah 

tersebut yang meliputi ruang lingkup, karakteristik dan type 

tindakan yang akan dijalankan. 

2) Tujuan, disini akan ditegaskan hal apa saja yang akan dicapai, kapan 

waktunya, dan berapa yang harus dicapai. 

3) Strategi, suatu keterampilan atau ilmu yang dikelola sedemikian 

rupa supaya tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai. 

4) Kebijakan, sebagai cara dalam mencapai tujuan sekolah yang 

mencakup pedoman, aturan-aturan dan prosedur untuk menyokong 

usaha tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan, baik 

itu oleh kepala sekolah maupun bawahanya yang memiliki 

wewenang dalam hal tersebut. 

5) Profil sekolah, menggambarkan kondisi sekolah tersebut baik dari 

sisi fisik sekolah, sumber daya manusia ataupun keuanganya. 

6) Lingkungan eksternal, merupakan seluruh kekuatan yang 

memberikan pengaruh terhadap strategi yang dipilih. 

7) Lingkungan internal, lingkungan internal ini mencakup seluruh 

unsur yang terdapat di sekolah tersebut. 

8) Analisa strategi dan pilihan, ditujukan kepada investasi masa depan. 

9) Strategi unggulan, merupakan rencana atas semua aktivitas utama 

yang ditunjukan untuk ditunjukan pada usaha pencapaian tujuan di 

lingkungan yang bersifat dinamis. 
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10) Strategi fungsional, strategi yang nantinya akan dijalankan oleh 

bagian devisi.27 

d. Tahapan Manajemen Strategik 

Dalam manajemen strategik, tahapan dalam manajemen strategik 

merupakan faktor utama untuk pencapaian tujuan sekolah. Menurut 

David (1999) proses manajemen strategik terdiri atas 3 tahap, yaitu : 

1. Perumusan strategi (strategy formulation) 

2. Implementasi strategi (strategy implementation) 

3. Evaluasi strategi (strategy evalution).28 

1. Perumusan Strategi (strategy formulation) 

a. Pembuatan visi, misi, dan tujuan 

Visi dalam lembaga pendidikan merupakan gambaran ke depan 

yang berupa pandangan, cita-cita, harapan, dan keinginan lembaga 

yang ingin diwujudkan untuk masa yang akan datang. Visi 

dirumuskan berdasarkan masukan berbagai warga sekolah dan juga 

pihak yang memiliki wewenang yang didasarkan pada landasan 

yuridis yaitu undang-undang pendidikan dan peraturan pemerintah 

yang menjadi sumber arahan dan digunakan untuk memandu 

perumusan misi sekolah.29 

Dalam merumuskan misi hal yang harus dipertimbangkan 

berupa tugas pokok sekolah dan pihak yang terkait dengan sekolah, 

                                                           
27 Ibid, 33-34. 
28 Minnah El Widdah and Syamsul Huda, Manajemen Strategi Peningkatan Mutu 

Madrasah, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), hlm. 76. 
29 Nazarudin, Manajemen Strategik, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), hlm. 20-21. 
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dengan kata lain misi berupa tindakan atau upaya yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan visi. Sehingga misi bisa dikatakan 

sebagai penjabaran operasional dari visi. Adapun fungsi misi yaitu : 

1) Sebagai tindakan nyata dalam mewujudkan visi. 

2) Sebagai pijakan untuk merumuskan tujuan. 

3) Alat untuk mengarahkan perumusan strategi dan pelaksanaan. 

4) Bentuk komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan.30 

 Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai, dalam hal ini 

tujuan sebagai penjabaran dari misi yaitu sesuatu yang akan dicapai 

dalam waktu yang telah ditentukan. Jika visi dan misi terkait dengan 

jangka waktu yang panjang, tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 

yang pendek, kurang lebih antara 3 tahun sampai 5 tahun. Adapun 

fungsi tujuan sekolah yaitu : 

1) Sebagai acuan dalam menyusun sasaran. 

2) Sebagai tahapan menuju visi yang telah ditetapkan 

3) Untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai.31 

b. Pengidentifikasian faktor internal dan eksternal (analisis 

SWOT) 

Manajemen strategik meningkatkan mutu pendidikan pada masa 

pandemi covid-19 menggunakan analisis SWOT dalam hal 

pengidentifikasian faktor internal maupun eksternalnya. Menurut 

Sondang P Sinagian SWOT merupakan akronim untuk kata-kata 

                                                           
30 Ibid, 24-25. 
31 Ibid, 27. 
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strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities 

(peluang), dan threats (ancaman). Analisis SWOT ini merupakan 

salahsatu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan 

tepat. Analisis SWOT juga memiliki pembagian faktor-faktor 

strategis, yaitu : 

1) Faktor Kekuatan 

Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud berupa kekuatan yang 

dimiliki oleh lembaga pendidikan, antara lain kompetensi 

khusus yang terdapat dalam organisasi sehingga memiliki 

keunggulan komparatif dibanding dengan lembaga pendidikan 

lainya. Karena keunggulan komparatif memiliki sumber 

keterampilan, produk andalan dan lainya yang membuatnya 

lebih kuat daripada lembaga pendidikan lain dalam memuaskan 

kebutuhan pasar. 

2) Faktor Kelemahan 

Faktor kelemahan yang dimaksud berupa keterbatasan atau 

kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan 

yang menjadi penghalang serius bagi kinerja organisasi yang 

memuaskan. 

3) Faktor Peluang 

Faktor peluang secara sederhana merupakan berbagai situasi 

lingkungan yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan 

tersebut. 

4) Faktor Ancaman 
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Faktor ancaman sebagai kebalikan faktor peluang yaitu faktor-

faktor lingkungan yang tidak menguntungkan lembaga 

pendidikan tersebut dan jika ancaman tidak diatasi akan 

berbahaya baik untuk masa sekarang maupun masa depan.32 

Dengan model pendekatan dalam menganalisa SWOT tersebut 

berupa matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi lembaga 

pendidikan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki lembaga pendidikan tersebut. Matrik ini menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatives strategis yaitu: 

a. Strategi SO 

Strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikiran lembaga pendidikan 

dengan memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Strategi yang menggunakan kekuatan internal lembaga pendidikan 

tersebut untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 

Strategi yang diterapkan berdasarkan memanfaatkan peluang yang 

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

                                                           
32 Sondang P Siagian, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000) hlm. 172-

173. 
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Strategi yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan 

kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.33 

c. Perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Perencanaan jangka pendek berupa perencanaan tahunan yang 

dibuat untuk dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari lima 

tahun. Adapun perencanaan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 

5-10 tahun merupakan perencanaan jangka menengah, dan 

perencanaan jangka panjang memiliki kurun waktu diatas 10 

tahun.34 

d. Penentuan strategi unggul 

Untuk menentukan strategi unggul yang akan dipakai lembaga 

pendidikan, strategi sebagai rencana yang berskala besar 

berorientasi ke masa depan dan memiliki tujuan yang harus dicapai, 

sehingga sebelum menentukanya, membutuhkan analisa terlebih 

dahulu baik analisa dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan 

yang berada dalam lembaga pendidikan) dan eksternal (peluang 

ancaman yang berada dari luar lembaga pendidikan).35 

2. Penerapan Strategi (Strategy Implementation) 

a. Menentukan kebijakan 

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan sebagai upaya 

membangun suatu sistem pendidikan yang berkaitan dengan alokasi, 

                                                           
33 Ibid, 31-32. 
34 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 59-60. 
35 John Lapod, “Analisis Penentuan Strategi Dalam Lingkungan Bisnis yang Kompetitif 

Studi Kasus Pada PT. Pelindo IV (Persero),” Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen 4, no. 1 (2016): 

39. 
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distribusi serta peraturan perilaku dalam ranah pendidikan. H.A.R 

Tilaar dan Rian Nugroho memberikan pendapat mengenai kebijakan 

pendidikan sebagai keseluruhan proses dan hasil perumusan 

langkah-langkah strategis yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam kurun 

waktu tertentu.36 Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan 

oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya : 

1) Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan. 

2) Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah. 

3) Sumber-sumber potensial yang mendukung. 

4) Keahlian pelaksanaan kebijakan. 

5) Dukungan dari khalayak sasaran. 

6) Efektifitas dan efisiensi birokrasi.37 

b. Memotivasi karyawan 

Motivasi sangat penting dikarenakan mampu mendukung, 

menyalurkan perilaku manusia supaya mau bekerja keras, giat untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

Tujuan motivasi yaitu : 

1) Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan. 

                                                           
36 Abd. Madjid, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 

9-10. 
37 Ibid, 22-23. 
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5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

6) Menciptakan hubungan kerja yang baik. 

7) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

8) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya.38 

c. Mengalokasikan sumber daya 

Pengalokasian sumber daya manusia harus diperhatikan dari 

berbagai sisi, baik dari sisi keterampilan karyawan, kemampuan 

karyawan, dan juga kapabilitas manajemen dalam permbuatan 

strategi untuk mengalokasikan sumber daya manusia supaya dapat 

mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Mengetahui tingkat 

keterampilan dan kemampuan karyawan dapat menentukan arah 

strategi sumber daya manusia. Dalam mengalokasikan sumber daya 

manusia menurut Cahayani (2005) memiliki tiga konsep utama yaitu 

memiliki keunggulan kompetitif, kapabilitas khusus, dan kesesuaian 

strategi. Tiga konsep pegalokasian sumber daya manusia tersebut 

harus diperhatikan agar strategi yang dipilih dan ditetapkan dapat 

berjalan dengan efektif.39 

 

 

                                                           
38 Rani Kurniasi, “Pemberian Motivasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta,” Widya Cipta 2, no. 1 (2018):33. 
39 Eric Alamzah Limawandoyo and Agustinus Simanjutak, “Pengelolaan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada PT. Aneka Sejahtera Engineering,” Jurnal Manajemen 

Bisnis Petra 1, no. 2 (2013). 
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3. Evaluasi strategi (strategy evaluation) 

a. Mengkaji ulang faktor internal dan eksternal sebagai dasar 

strategi awal 

Mengkaji ulang faktor internal dengan memperhatikan kekuatan 

lembaga sebagai bahan agar lembaga pendidikan tetap kuat berdiri 

dan memperhatikan kelemahan lembaga yang nantinya akan 

menyebabkan kemunduran. Mengkaji faktor eksternal dengan 

memperhatikan peluang yang ada dan ancaman apa yang harus 

dihadapi lembaga pendidikan yang bisa menyebabkan 

kemunduran.40 

b. Mengukur kinerja yang telah dicapai 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai landasan untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai, juga untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. Berbagai jenis pengukuran kinerja tergantung dari 

indikator kinerja yang digunakan (ukuran gambaran tingkat 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati). 

Sebagaimana menurut Moeheriono ada beberapa model pengukuran 

kinerja, yaitu : 

1) Balance Scorecard Model 

Pada model ini menggunakan empat perspektif dalam 

pengukuranya : financial (keuangan), customer (pelanggan), 

                                                           
40 Risa Kharisma, “Evaluasi Strategik Kepala Sekolah Demi Tercapainya Tujuan Lembaga 

Pendidikan”, Leadership 1, no. 2 (2020): 200-211. 
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internal business process (proses bisnis internal), learning and 

growth (tumbuh dan berkembang). 

2) Integrated performance measurement sistem (IPMS) 

Pada model pengukuran kinerja ini dimulai dari stakeholder 

sebagai penentu key performance indicator. 

3) Cambridge model 

Pada model pengukuran kinerja ini dengan mengidentifikasi key 

performance indikatornya. 

4) Human resource scorecard model 

Model pengukuran kinerja dengan memperjelas peran sumber 

daya manusia terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi. 

5) Performance prism 

Model pengukuran kinerja yang mencoba memadukan kerangka 

kerja berorientasi pada strategi dengan pengukuran yang 

memperhatikan kepentingan stakeholder. 

6) Supply chain 

model pengukuran kinerja dengan memonitoring aplikasi supply 

chain management (scm).41 

c. Melakukan koreksi 

Tindakan korektif dengan melakukan perbaikan dikarenakan 

apabila terjadi ketidaksesuaian antara manajer puncak (kepala 

sekolah). Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya berupa 

merevisi target yang hendak dicapai, mengubah struktur yang 

                                                           
41 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 126. 
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kurang akan kinerjanya, ataupun mengganti jajaran orang yang tidak 

sesuai.42 

2. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian  Mutu Pendidikan 

Mutu atau kualitas secara definitif mempunyai arti beragam 

dan penerapan yang berbeda apabila diterapkan pada seseuatu yang 

berbeda. Dalam konteks pendidikan menurut Kementrian 

Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Mulyasa, mutu mencakup 

input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan 

sesuatu yang dibutuhkan agar berlangsungnya suatu proses sehingga 

harus tersedia, adapun proses pendidikan merupakan perubahan 

sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dan output pendidikan 

merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses itu sendiri, 

sehingga mutu dalam dunia pendidikan mengutamakan keberhasilan 

siswa.43 Kepuasan pelanggan merupakan definisi mutu dalam 

pendidikan, pelanggan yang dimaksud memiliki dua aspek yaitu 

pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal 

yang dimaksud adalah kepala madrasah, guru dan tenaga 

kependidikan. Sedangkan pelanggan eksternal adalah siswa, 

orangtua, pemimpin pemerintah, pasar kerja dan juga masyarakat 

luas.44 

                                                           
42 Musa Hubeis and Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya 

Saing Organisasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 129. 
43 Aminatul Zahroh, Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen untuk 

Mendongkrak Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Arruz Media, 2014), hlm. 28. 
44 Nurkolis, Manajemen Berbasis Madrasah, Teori, Model dan Aplikasi, (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 68. 



26 
 

 

Mutu merupakan sesuatu yang menggambarkan derajat 

baiknya barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu lembaga yang 

memiliki kriteria tertentu.45 Oemar Hamalik memberikan pengertian 

mengenai mutu pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi 

normatif dan sisi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan 

berdasarkan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Kriteria intrinsik, mutu 

pendidikan berupa produk pendidikan yaitu manusia terididik sesuai 

dengan standar ideal. Adapun kriteria ekstrinsik pendidikan berupa 

instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Sedangkan 

dalam artian deskriptif mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil 

tes prestasi belajar.46  

Pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen 

pendidikan dapat terlibat dalam pengelolaan pendidikan sehingga 

hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dihasilkan oleh siswa 

pada sekolah tersebut. Dzaujak Ahmad juga mengemukakan 

pendapatnya mengenai mutu pendidikan merupakan kemampuan 

sekolah mengelola secara operasional dan efisien terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan sekolah yang menghasilkan nilai tambah 

terhadap hal tersebut menurut norma/standar yang berlaku47.  

                                                           
45 Ridwan Abdullah Sani, dkk, Penjaminan Mutu Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

hlm. 3-4. 
46 Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosada karya, 1990), hlm. 33. 
47 Dzaujak Ahmad, Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Depdikbud 1996 ), hlm. 8. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

pendidikan bermutu merupakan kualitas peserta didik yang lahir 

dari pengelolaan yang baik. 

b. Prinsip-prinsip atau karakteristik mutu 

Lembaga pendidikan yang bermutu bisa dilihat dari segi 

penerapan mutu pendidikan yang harus berpegang pada prinsip 

mutu. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dkk, memberikan 

pendapat mengenai prinsip atau karakteristik mutu, yaitu : 

1) Fokus pada kustomer  

Kunci keberhasilan sekolah yang bermutu adalah memiliki 

hubungan yang baik antara pihak pelanggan dengan supplier, baik 

secara internal maupun eksternal. Kepuasan pelanggan merupakan 

faktor yang sangat penting sehingga setiap orang yang berada di 

sekolah harus memahami bahwa pendidikan memiliki pengguna. 

Pengguna internal seperti siswa, guru, orangtua dan pengguna 

eksternal seperti masyarakat, perusahaan, lembaga pemerintah. 

2) Peningkatan proses 

Peningkatan kualitas untuk menghasilkan nilai output yang lebih 

untuk pelanggan. 

3) Keterlibatan menyeluruh 

Pelibatan semua komponen pendidikan secara menyeluruh dimulai 

dari pemimpin yang aktif dalam memimpin (kepala sekolah), guru, 

tenaga kependidikan pada semua level diberdayakan untuk 
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meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan proses pendidikan 

dan juga memuaskan pengguna. 

4) Pengukuran 

Menurut pandangan lama memahami mutu pendidikan harus diukur 

dari skor prestasi belajar. Akan tetapi pendekatan baru mengukur 

mutu pendidikan berdasarkan tuntutan pengguna. Para professional 

harus memiliki kemampuan pengumpulan dan teknik analis data, 

yang bukan hanya data kemampuan lulusan akan tetapi juga semua 

data yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penunjang pelaksanaan 

pendidikan. 

5) Pendidikan sebagai sistem 

Peningkatan mutu pendidikan, hendaknya berdasarkan konsep dan 

pemahaman pendidikan sebagai sistem yang memiliki komponen 

seperti siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana, media, sumber 

belajar, orang tua juga lingkungan. 

6) Perbaikan berkelanjutan 

Tiap proses perlu adanya perbaikan karena tidak ada proses yang 

sempurna, sehingga perlu terus menerus diperbaiki dan 

disempurnakan.48 

c. Standar mutu pendidikan  

 Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang 

                                                           
48 Nana Syaodih Sukmadinata dkk, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: 

Konsep, Prinsip, dan Instrumen, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 12-13. 



29 
 

 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Adapun tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat. Sedangkan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) bertugas untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan 

mengevaluasi SNP.49 Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

dan standar penilaian pendidikan.50 

1) Standar Isi 

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, 

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender 

pendidikan/akademik. 

2) Standar Proses 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus melakukan 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

                                                           
49 Asri Lubis, Pelaksanaan Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan. 
50 Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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pembelajaran supaya terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

Mutu pendidikan ditentukan dan diukur juga melalui kualitas 

lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tersebut. Adapun 

standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan 

pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 

dengan peraturan menteri. Sedangkan standar kompetensi lulusan 

pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau 

sertifikat keahlian yang relevan sesuai perundang-undangan yang 

berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran dimaksudkan 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi : 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. Standar untuk tenaga 

kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi 

yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan 

menteri. 
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5) Standar sarana dan prasarana. 

Sarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran dan prasarana yang wajib 

dimiliki oleh setiap satuan pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, 

ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, 

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, 

dan yang lainya yang dibutuhkan dalam penunjang proses 

pembelajaran. 

6) Standar pembiayaan. 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan 

sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan 

modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan beserta tunjanganya, bahan peralatan habis pakai, 

biaya pendidikan tidak langsung seperti daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya 

personal berupa biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. 

7) Standar pengelolaan. 
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Standar pegelolaan disini terdiri atas 3 bagian yaitu : standar 

pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh 

pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah. 

8) Standar penilaian pendidikan. 

Standar penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah 

meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil 

belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah. 

d. Faktor utama meningkatkan mutu pendidikan  

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, lembaga 

pendidikan harus melibatkan setidaknya lima faktor yang dominan, 

lima faktor tersebut yaitu : 

1) Kepemimpinan kepala sekolah, kepala sekolah diharuskan 

memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mempunyai 

etos kerja yang tinggi, bekerja keras, disiplin kerja yang kuat, 

memberikan pelayanan secara optimal dan tekun dan 

kesabaran dalam bekerja. 

2) Guru, dilibatkan secara maksimal dengan terus menerus 

meningkatkan kompetensinya baik berupa kegiatan seminar, 

lokakarya, ataupun pelatihany lainya. 

3) Siswa, kompetensi siswa bisa digali dan diasah sehingga 

pihak sekolah dapat mengembangkan kemampuan siswa 

tersebut yang nantinya berdampak baik untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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4) Kurikulum, dengan menerapkan kurikulum yang terstruktur, 

dinamis dan juga terpadu dapat memungkinkan standar mutu 

yang diharapkan dapat dicapai sesuai tujuan yang diinginkan 

secara maksimal. 

5) Relasi, relasi atau jaringan kerjasama dilakukan sebanyak-

banyaknya dan seluas mungkin tidak terbatas hanya di 

lingkungan sekolah maupun masyarakat semata tetapi 

dengan lembaga lain, perusahaan juga instansi pemerintah.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Moh. Saifulloh, Zainul Muhibbin, and Hermanto, “Strategi Peningkatan Mutu 

Pendidikan di Sekolah,” jsh Jurnal Sosial Humaniora 5, no. 2 (2012), hlm. 207-208. 
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3. Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Strategik Evaluasi Strategik 

Manajemen Strategik 

Perumusan Strategik 

1. Menentukan 

kebijakan. 

2. Memotivasi 

Karyawan. 

3. Mengalokasikan 

sumber daya. 

 

 

 

 

 

1. Mengkaji ulang 

faktor internal dan 

eksternal sebagai 

dasar strategi awal. 

2. Mengukur kinerja 

yang telah dicapai. 

3. Melakukan koreksi. 

 

 

 

1. Pembuatan Visi, 

Misi dan tujuan. 

2. Pengidentifikasian 

faktor internal dan 

eksternal (analisis 

SWOT) 

3. Perencanaan jangka 

pendek, menengah 

dan panjang. 

4. Penentuan strategi 

unggul. 

Karakteristik mutu pendidikan 

1. Fokus pada kustomer. 

2. Peningkatan proses. 

3. Keterlibatan menyeluruh. 

4. Pengukuran. 

5. Pendidikan sebagai sistem. 

6. Perbaikan berkelanjutan. 

 

Pendidikan bermutu 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor  

(1975) berpendapat mengenai pengertian kualitatif merupakan salahsatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, 

tulisan, dan juga perilaku orang-orang yang diamati.52 Penelitian yang 

tidak dihasilkan dari prosedur analisis yang menggunakan statistik atau 

cara kauntifikasi lainya.53 Model penelitian yang dipilih oleh peneliti 

adalah studi kasus. Menurut Hottgets dan Stolte studi kasus 

memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi 

sosial tertentu untuk memberikan wawasan dalam proses yang 

menjelaskan bagaimana peristiwa, situasi, dan kondisi itu terjadi.54 

Model penelitian studi kasus dipilih karena peneliti ingin memperoleh 

pemahaman yang mendalam berdasarkan indepth interviews 

(wawancara secara mendalam) serta pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperoleh tentang manajemen 

strategik meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 

di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

 

 

                                                           
52Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2016), hlm. 4. 
53 Ibid, hlm. 6. 
54 Unika Prihatsanti, Suryanto, and Wiwin Hendriani, “Menggunakan Studi Kasus Sebagai 

Metode Ilmiah Dalam Psikologi,” Buletin Psikologi 26, no. 2 (2018): 126.  
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2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. Adapun lokasi tersebut berada di Jalan K.H. Ali Maksum, 

Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada 29 Juni 2021-

16 Agustus 2021. 

3. Subyek Penelitian 

Informan atau subyek data penelitian ini adalah waka bidang kurikulum, 

waka humas, waka kesiswaan, tenaga kependidikan serta tenaga 

pendidik di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Teknik pengambilan 

sampel ini berupa purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang 

memiliki pertimbangan tertentu, yang mana informan tersebut dianggap 

sebagai orang yang paling mengetahui terkait data dalam penelitian 

ini.55 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas, proses 

mencatat, mengamati gejala, atau peristiwa dengan bantuan atau alat 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 300. 
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instrumen untuk merekam maupun mencatatnya guna tujuan ilmiah 

atau tujuan lainya sehingga pengamat (observer) menggunakan 

seluruh panca indera untuk mengumpulkan data melalui interaksi 

langsung dengan orang yang diamati.56 Proses observasi yang sudah  

dilakukan oleh peneliti berupa perumusan strategik, implementasi 

strategik dan evaluasi strategik dalam meningkatan mutu pendidikan 

pada masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan 

penghambatnya di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salahsatu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif berupa percakapan yang dilakukan oleh dua 

belah pihak yaitu pewawancara (orang yang mengajukan 

pertanyaan) dan terwawancara atau informan (orang yang 

diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut). Wawancara dalam penelitian ini bersifat mendalam 

(indepth interviews).57 Adapun beberapa informan dalam penelitian 

ini yaitu Bapak Abdul Bashir, M.Si selaku waka bidang kurikulum, 

Bapak Dihyah Hidayat, S.Pd. Si, M.Sc selaku waka bidang humas, 

Bapak Alfian Faridy, S.Pd selaku waka bidang kesiswaan, Bapak 

Sunarto selaku tenaga kependidikan serta Bapak Eko Saptono 

Windianto, S.Pd selaku tenaga pendidik MA Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. 

                                                           
56 Amir Syamsudin, “Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk 

Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Anak III, no. 1 

(2014): 404. 
57 Lexy J. Moleong, hlm. 186. 
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c. Dokumentasi 

Cuba dan Lincoln (1981) memberikan pendapat mengenai dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun lainya berdasarkan peristiwa 

tertentu.58 Dokumen tersebut sebagai data pendukung terhadap hasil 

pengamatan dan wawancara yang berkaitan dengan bentuk pesan 

verbal dan non verbal juga kendala-kendala yang ditemui oleh 

peneliti.59 Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperoleh selama 

penelitian di MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta: profil MA Ali 

Maksum, pencapaian 8 standar pendidikan, kegiatan yang mengacu 

8 standar pendidikan, Data tenaga pendidik, peserta didik, dan 

tenaga kependidikan, rekapitulasi peserta didik yang diterima 

SNMPTN 2021, Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di MA Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik 

yang ada dalam handout Metodologi Penelitian Rinduan Zain. Langkah-

langkah tersebut sebagai berikut:60 

- Transcribe (mentranskrip), merupakan proses olah data yang 

dilakukan dengan cara mengetik data yang diperoleh dari lapangan 

dengan apa adanya. Data yang diketik tersebut berupa pertanyaan-

                                                           
58 Ibid, 216. 
59 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” 

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, no. 2 (2017): 213. 
60 Rinduan Zain, “Olah Data Kualitatif” in handout Metodologi Penelitian, 

https://elearning.ncie.or.id diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 12:16 WIB. 

https://elearning.ncie.or.id/
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pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dilakukan oleh peneliti 

kepada subjek penelitian. 

- Coding, dalam penelitian kualitatif adalah memberikan label 

(labeling) terhadap jawaban responden berdasarkan variabel atau 

tema-tema yang berhubungan dengan sub-variabel penelitian. 

- Grouping, merupakan proses mengelompokkan 

(mengklasifikasikan) data (pertanyaan dan jawaban) hasil dari 

wawancara dan observasi itu pertema yang sudah dilakukan sesuai 

label variabel pada tahap coding. 

- Comparing dan Contrasting, merupakan proses dimana peneliti 

menarasikan persamaan dan perbedaan data berdasarkan jawaban 

dari masing-masing responden, kemudian peneliti harus bisa 

membandingkan hasil narasi tersebut dengan literatur kajian 

penelitian terdahulu atau telaah pustaka yang peneliti review 

sebelumnya ( membandingkan antara kenyataan dilapangan dengan 

kajian teoritis) 

6. Teknik Keabsahan Data 

Teknik validasi dan keabsahan data yang digunakan adalah 

menggunakan triangulasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menurut Patton (1987) 

Triangulasi sumber adalah mengecek kembali dan membandingkan data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber. Maksudnya, peneliti 

melakukan pengecekan dari sumber utama dengan sumber pendukung 

yang kemudian dideskripsikan, dikategorikan kemudian disimpulkan. 



40 
 

 

Sedangkan triangulasi metode merupakan proses pengecekan data 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Maksudnya, peneliti 

harus bisa memastikan data yang benar melalui pengecekan data dari 

hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi.61 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini ditulis untuk mempermudah pemahaman 

pembaca, juga bisa dijadikan sebagai struktur penulisan yang dibuat secara 

sistematis. Oleh karena itu, penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan  

Pada bab I ini berisi tujuh subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian yang relevan, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Gambaran Umum 

Pada bab II mengenai gambaran umum ini akan membahas mengenai profil 

lembaga pendidikan MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

Bab III Hasil Penelitian 

Pada bab III ini berisi tentang hasil penelitian tentang manajemen strategik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta atau berupa jawaban dari rumusan 

masalah mengenai bagaimana tahapan perumusan strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta, bagaimana tahapan implementasi strategik 

                                                           
61 Lexy J. Moleong, 330-331. 
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dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dan bagaimana tahapan evaluasi strategik 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya. 

Bab IV Penutup 

Pada bab IV penutup ini berisi kesimpulan dan saran sekaligus menjadi bab 

terakhir dalam skripsi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitan tentang manajemen strategik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Maka penulis menyimpulkan manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 terdiri dari 

beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan perumusan strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada 

masa pandemi Covid-19 yaitu dimulai dari perumusan visi, misi dan tujuan, 

menganalisis faktor internal dan eksternal dengan menggunakan analisis 

SWOT yang berupa strength (kekuatan yang dimiliki madrasah), weakness 

(kelemahan yang madrasah miliki), opportunity (keuntungan yang dimiliki 

madrasah), dan threats (ancaman yang madrasah hadapi), menyusun 

perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, kemudian menentukan 

strategi unggul. 

2. Tahapan implementasi strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan 

pada masa pandemi Covid-19 yaitu menentukan kebijakan untuk diterapkan 

di MA Ali Maksum Krapyak, memotivasi karyawan (tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan) baik dengan mengadakan meeting harian, 

menyelenggarakan pengajian rutin dua kali seminggu sebagai bentuk 

motivasi, maupun dengan mengadakan workshop-workshop, 

mengalokasikan sumber daya secara efektif dengan menempatkan sesuai 
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potensi dan kompetensinya masing-masing juga merupakan bentuk dari 

tahapan implementasi strategik. 

3. Tahapan evaluasi strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada 

masa pandemi Covid-19 yaitu memonitoring perencanaan dan pelaksanaan 

manajemen strategik yang telah dilakukan, baik itu dengan dilakukanya 

meeting tingkat pimpinan lewat zoom atau memantau berjalanya kegiatan 

melalui grup whatsapp, mengukur kinerja yang telah dicapai dengan 

melakukan supervisi guru tiap satu semester, rapat bulanan untuk 

mengevaluasi kinerja dan jajaran dan melakukan koreksi dengan mengikuti 

perkembangan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. 

4. Adapun untuk faktor pendukung dan penghambat manajemen strategik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 

diantaranya faktor pendukung berupa memiliki lokasi di sekitar Pondok 

Pesantren, memiliki peserta didik yang notabenya santri pondok pesantren, 

secara administrasi memeliki data yang akuntabel. Untuk faktor 

penghambatnya yaitu faktor sosial masyarakat yang memiliki rasa takut 

yang tinggi terhadap pandemi Covid-19, keluhan dari berbagai pihak, dan 

beberapa kegiatan diberhentikan sementara. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

ditulis, izinkan peneliti hendak menyampaikan saran untuk penelitian 

selanjutnya agar semakin baik kedepanya mengenai manajemen strategik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di MA 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta: 
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“Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk dapat memperdalam dan mengembangkan lebih lanjut 

tentang manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada 

masa pandemi Covid-19 dan penulis hendak menyarankan untuk 

memperbanyak sumber yang dilibatkan dalam pengambilan data, sehingga 

data yang didapatkan lebih banyak, dikarenakan masih minimnya penelitian 

tentang manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pada 

masa pandemi Covid-19 ini, tentunya sumber yang berkompeten.” 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur sebanyak-banyaknya 

kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya yang telah 

dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 

serta salam saya panjatkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan 

masukan dan saran dari pembaca demi perbaikan untuk yang lebih baik 

kedepanya.  

Saya berdo’a, memohon kepada Allah SWT semoga karya ini dapat 

bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya 

juga mendapat ridho Allah SWT. Saya sebagai manusia tidak luput dari 

kekurangan dan kesalahan, atas segala kekurangan dan kesalahan itu yang 
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menjadi keterbatasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

 

Yogyakarta, 1 Maret 2022 

Penulis, 

Mafa Aulia 

NIM. 17104090065 
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