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ABSTRAK 

Abdul Rokhim, 2019. MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  

MADRASAHALIYAH DI MAN 1 DAN MAN 2 KOTA PEKALONGAN  

Upaya Peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai pelanggan 

pendidikan menuntut madrasah untuk mampu mengelola lembaganya secara dinamis, 

kreatif, inovatif. Dengan tujuan mutu pendidikan madrasah tetap terjaga, baik input-

proses-output dan outcame-nya sesuai dengan standar mutu nasional (8 SNP) sesuai 

dengan tuntutan zaman, madrasah telah menerapkan manajemen peningkatan mutu 

terpadu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan; (1) Apa program yang 

direncanakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di MAN 1 

dan MAN 2 Kota Pekalongan; (2) bagaimana pengorganisasianya dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 dan MAN 2 (3) bagaimana pelaksanaan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan MAN 1 dan MAN 2 (4) pengendalian 

peningkatan mutu pendidikan; dan factor pendukung dan penghambat peningkatan 

mutu pendidikan madrasah pada dua lembaga tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, obsevasi non-partisipan, dan 

studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, 

transferabilitas, dependenabilitas, dan confirmabilitas. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis siklus Milles Huberman, proses dimulai reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan pada kasus tunggal, dan 

selanjutnya dilakukan analisis lintas kasus (constan analysis).            

Hasil penelitian menunjukkan, peran serta seluruh komponen di Madrasah Aliyah 

Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekalongan pada aspek perencanaan 

mengacu pada visi misi madrasah serta mamadukan antara kurikulum madrasah dan 

kurikulum ma’had. Pelaksanaan dan pengendalian dilakukan oleh seluruh komponen 

sekolah/madrasah baik di madrasah maupun di Islamic Boarding School dengan 

dikendalikan oleh kepala Madrasah dan kepala Asrama Islamic Boarding School, 

demikian pula di Madrasah Aliyah Negeri 2 yang dikendalikan oleh Kepala 

Madrasah. Dampak pada kelembagaan akreditasi A, kebijakan peningkatan mutu 

lulusan dan kompetensi Sumber Daya Manusia guru, jumlah pendaftar dan 

kepercayaan masyarakat meningkat, optimalisasi program kerjasama. 
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