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DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI 
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 

Abstrak 

Adanya Covid-19 berdampak pada sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo, dimana terdapat perahilan sistem pendidikan yang semula luring 
berubah menjadi daring dengan adanya Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui adaptasi sekolah selama pandemi, manajemen sekolah selama pandemi 
dan dampak Pandemi Covid-19 terhadap animo pendaftaran siswa baru pada sekolah – 
sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura. Metode yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu metode survai. Data yang digunakan yaitu data sekolah Muhammadiyah di 
Kecamatan Kartasura yang bersumber dari data referensi kemendikbud 2021. Teknik 
pengolahan data dimulai dari wawancara, editing dan pengecekan ulang, coding, tabulasi, 
interpretasi data. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan 
analisis spasial. Tema analisis spasial pada penelitian ini menggunakan sistem keruangan 
(spatial organisation/system). Hasil dari penelitian ini menunjukan dampak pandemi 
covid-19 terhadap sekolah muhammadiyah di kecamatan kartasura yang mana terjadi 
perubahan adaptasi pembelajaran antara lain perubahan kulikurum menjadi kulikurum 
darurat, penggunaan berbagai jenis aplikasi belajar online seperti schoology, google 
clasroom, moodle dll, pembelajaran tatap muka yang dilakukan sesuai prokes, bahan 
pembelajaran yang berubah menjadi sistem daring misalnya ppt narasi dan vidio materi 
pembelajaran. Adaptasi sarana prasarana antara lain bertambahnya sapras untuk 
menunjang proses belajar mengajar seperti termo gun, face shild, alat semprot sanitizer, 
dan bilik strelilisari dan adaptasi jam kerja guru dan karyawan diantaranya jam kerja guru 
dan karyawan sebagian besar mengalami pengurangan yang semula lebih dari 5 jam 
menjadi kurang dari 5 jam perhari. Adaptasi keuangan antara lain pemotongan biaya spp 
20% – 30%, pengeluaran sekolah yang lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 20% – 28%, 
dan devisit sekolah yang mencapai Rp25.000.000,00. Adaptasi promosi sekolah antara 
lain cara sekolah melakukan promosi dengan menggunakan medsos, benner dll dan diskon 
yang diberikan kepada murid baru sebesar 10% – 30% . Manajemen Sekolah antara lain 
terdapat manajemen sumber daya manusia yaitu cara mengatur jam kerja guru dan 
karyawan yang mana jam kerja lebih pendek dari sebelumnya dan mengatur pembelajaran 
saat pandemi yang mana jam belajar juga lebih pendek dari sebelumnya. Manajemen 
keuangan di dalamnya terdapat keuangan sekolah yang mengalami penurunan sebesar 
20% – 60%, biaya pendaftaran yang masih tetap dan biaya lulusan yang mengalami 
penurunan mencapai 71,42%. Manajemen pembelajaran dan manajemen sarana prasarana 
antara lain terdapat cara mengatur durasi pembelajaran saat pandemi. Dampak pandemi 
terhadap pendaftar siswa baru diantaranya pendaftaran dan seleksi murid baru yang 
sebagian besar dapat dilakukan secara online, dan adanya penurunan jumlah pendaftar di 
semua sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura akibat Pandemi Covid-19  yang 
mana pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan sebesar 7,71%. 

Kata Kunci: Covid-19, Sekolah Muhammadiyah, Dampak, Kartasura, Murid, Adaptasi, 

Manajemen, Pembelajaran 
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Abstract 

The existence of Covid-19 has an impact on Muhammadiyah schools in Kartasura District, 
Sukoharjo Regency, where there is an education system skill that was originally offline 
turned into online with the Covid-19 Pandemic. The purpose of this study was to 
determine the adaptation of schools during the pandemic, school management during the 
pandemic and the impact of the Covid-19 pandemic on new student enrollment interest in 
Muhammadiyah schools in Kartasura District. The method used in this research is the 
survey method. The data used is data from Muhammadiyah schools in Kartasura District 
which are sourced from reference data from the Ministry of Education and Culture 2021. 
Data processing techniques start from interviews, editing and re-checking, coding, 
tabulation, data interpretation. The analytical method used is descriptive qualitative 
analysis and spatial analysis. The theme of spatial analysis in this study uses a spatial 
organization/system. The results of this study show the impact of the COVID-19 pandemic 
on Muhammadiyah schools in Kartasura sub-district where there are changes in learning 
adaptation, including changing the curriculum to an emergency curriculum, using various 
types of online learning applications such as schoology, google classroom, moodle etc., 
face-to-face learning is carried out. according to the process, learning materials are turned 
into online systems, for example ppt narration and video learning materials. Adaptation of 
infrastructure facilities, among others, increasing the number of staff to support the 
teaching and learning process such as thermo guns, face shields, spray sanitizers, and 
sterilization booths and adaptation of working hours for teachers and employees, including 
the working hours of teachers and employees, most of which experienced a reduction from 
more than 5 hours to more than 5 hours. less than 5 hours per day. Financial adaptations 
include cutting tuition fees by 20% – 30%, school expenses which are higher than before 
by 20% – 28%, and school deficits reaching Rp. 25,000,000.00. Adaptation of school 
promotions includes the way schools conduct promotions using social media, banners etc. 
and discounts given to new students by 10% – 30%. School management includes human 
resource management, namely how to regulate the working hours of teachers and 
employees, which work hours are shorter than before and regulate learning during a 
pandemic, where study hours are also shorter than before. Financial management includes 
school finances which have decreased by 20% - 60%, registration fees are still fixed and 
graduate fees have decreased to 71.42%. Learning management and infrastructure 
management include ways to regulate the duration of learning during a pandemic. The 
impact of the pandemic on new student registrants includes registration and selection of 
new students, most of which can be done online, and a decrease in the number of 
registrants in all Muhammadiyah schools in Kartasura District due to the Covid-19 
Pandemic which in 2019 - 2020 decreased by 7.71 %. 

Keywords: Covid-19, Muhammadiyah School, Impact, Kartasura, Students, Adaptation, 
Management, Learning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini dunia dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yaitu corona atau dikenal 

dengan istilah Covid-19 (corona virus diseas-19). Covid-19 merupakan krisis 

kesehatan yang pertama terjadi di Dunia. Laju penyebaran Pandemi Covid-19 

sangatlah cepat sehingga pemerintah harus memutuskan  untuk melakukan upaya 
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pembelajaran dari rumah. Timbul masalah setelah diterapkannya pembelajaran jarak 

jauh seperti halnya perubahan manajemen sekolah, adaptasi terhadap pembelajaran, 

pendaftaran siswa baru dan aspek materi atau finansial yang dikeluarkan oleh orang 

tua. Selain itu pembelajaran daring harus memiliki sarana yang memadai, banyak 

murid dan guru yang memiliki handphone akan tetapi tidak support internet atau 

aplikasi – aplikasi terutama mereka yang tinggal di wilayah – wilayah terpencil 

(Almanthari et al., 2020).  

 Pendidikan menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya Pandemi 

Covid-19 tersebut. Besar kecilnya dampak atau pengaruh yang disebabkan oleh 

adanya Pandemi Covid-19 terhadap sekolah sangatlah bervariasi disetiap 

wilayah.Dengan munculnya Pandemi Covid-19 kegiatan belajar mengajar yang 

semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui daring. 

Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing 

sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital seperti google 

classroom, rumah belajar, zoom, video converence, telepon atau live chat dan lainnya. 

Beberapa sekolah yang belum dapat menyelenggarakan KBM daring dapat 

mengembangkan kreativitas guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama 

peserta didik belajar di rumah (Dewi, 2020). 

 Jumlah Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat disetiap harinya, 

peningkatan Covid-19 salah satunya disebabkan oleh masyaratnya yang kurang 

mematuhi protokol kesehatan dan interkasi sosial antar masyarakatnya yang masih 

tinggi. Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo juga melakukan beberapa upaya 

untuk menekan pertumbuhan laju peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten 

Sukoharjo diantanya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

dan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat umum seperti masjid dan 

pasar. Berikut ini merupakan data Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo. 
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Tabel 1. Jumlah Kasus Positif Covid-19 Di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Data 

Per Kecamatan. 

 

Sumber: Diskes Kab.Sukoharjo 

 Jumlah sarana prasarana dan SDM dibidang pendidikan sangatlah bervariasi 

salah satunya terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 

kecamatan yang mana masing – masing kecamatan mempunyai jumlah sarana 

pendidikan yang berbeda – beda tergantung dengan letak geografis setiap tempatnya. 

Selain itu Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sekolah Muhammadiyah, terutama 

di Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini merupakan data Sekolah Muhammadiyah di 

Kabupaten Sukoharjo 

Tabel 2. Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Muhammadiyah Di Kabupaten Sukoharjo 

Berdasarkan Data Per Kecamatan. 

 

             Sumber: Data Referensi Kemendikbud 2020 

No Kecamatan
Jumlah Kasus 

Positif Covid-19
1 Kartasura 780
2 Baki 671
3 Grogol 639
4 Mojolaban 624
5 Sukoharjo 579
6 Bendosari 210
7 Tawangsari 198
8 Polokarto 194
9 Nguter 188
10 Bulu 151
11 Weru 149
12 Gatak 83

4466Total

No Kecamatan
Jumlah Sekolah 
Muhammadiyah

Jumlah Guru 
Muhammadiyah

1 Kartasura 11 234
2 Baki 5 76
3 Grogol 2 30
4 Mojolaban 4 81
5 Sukoharjo 9 216
6 Bendosari 4 46
7 Tawangsari 6 99
8 Polokarto 15 233
9 Nguter 3 61
10 Bulu 1 24
11 Weru 15 239
12 Gatak 9 120

84 1459Total
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        Meningkatnya kasus positif Covid-19 menyebabkan penerapan protokol kesehatan 

yang lebih ketat sehingga dapat berpengaruh pada kegiatan Sekolah. Kecamatan 

Kartasura terdapat 11 sekolah Muhammadiyah juga mencukupi di setiap jenjang 

pendidikan mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMA. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survai lapangan. Metode 

survai dipilih oleh menulis karena dapat membantu mempermudah memperolah data 

beserta fakta pada lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah semua SD 

hingga SMA/SMK Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Kartasura. Metode 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Sampel Jenuh, sampel 

jenuh dipilih karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi dan 

wawancara. Responden yang diwawancarai pada penelitian ini adalah kepala sekolah 

yang mana kepala sekolah dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. 

 Terdapat 4 variabel penelitian diantaranya adaptasi pembelajaran, manajemen 

sekolah, animo sekolah, dan finansial sekolah. Penelitian ini memerlukan beberapa 

teknik pengolahan data diantaranya mencari semua sekolah Muhammadiyah di 

Kecamatan Kartasura kemudian mendata dan melakukan wawancara dan observasi. 

Kemudian, dari teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara pada kepala 

sekolah sebanyak 11 sekolah muhammadiyah dan observasi kegiatan yang dilakukan 

di sekolah tersebut, wawancara yang dilakukan menggunakan lembar kuesioner 

kepada kapala sekolah yang mana isinya pertanyaan yang ingin di ambil informasinya 

sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian melakukan editing dan pengecekan ulang 

data hasil dari wawancara tersebut. Kemudian melakukan proses coding yaitu 

memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel 

yang diteliti. Selanjutnya tabulasi yaitu meyusun dan menghitung data yang telah 

dikodekan ke dalam tabel. Langkah terahir interpretasi data, langkah ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan menganalisis data sesuai dengan yang 

diperoleh di lapangan yang mana pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian. 

 Metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif, 

Analisis deskriptif kualitatif yang diolah pada penelitian ini yaitu hasil wawancara 
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kuesioner responden. Analisis Spasial, Analisis Spasial merupakan teknik yang 

digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan Sistem 

keruangan (spatial organisation/system) digunakan untuk mengetahui “Dampak 

Pandemi Covid-19 Terhadap Sekolah Muhammadiyah Di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo” 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Adaptasi Sekolah Muhammadiyah Selama Pandemi. 

3.1.1 Adaptasi pembelajaran. 

1)  Kulikurum 

Semua sekolah Muhammadiyah menggunakan kulikurum darurat 

Pandemi Covid -19, yang mana kulikurum darurat tersebut telah 

ditetapkan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim. 

2) Aplikasi 

 Pembelajaran jarak jauh menyebabkan banyaknya aplikasi yang 

dapat diakses semua kalangan, selain itu aplikasi tersebut mendapat 

dukungan dari pemerintah berupa kuota internet, terutama kuota 

internet untuk mengakses aplikasi belajar online seperti schollogy, 

google clasroom, zoom dll. 

Tabel 3. Jenis Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pembelajaran Online 
Sekolah Muhammadiyah Di Kecamatan Kartasura. 

 
Sumber : data primer, 2021 

Aplikasi yang banyak digunakan untuk belajar online yaitu google 

classroom dengan jumlah 5 dari 11 sekolah, sedangkan aplikasi yang 

kurang diminati untuk belajar online yaitu edmodo dan moodle. 

Aplikasi yang lebih familiar seperti google classroom banyak diminati 

karena mudah di akses semua kalangan dan mudah dalam penggunaan 

aplikasinya, selain itu google classroom menawarnan fitur vidio call 

sehingga komunikasi antar guru dan murid dapat berjalan dengan baik. 

No Aplikasi Jumlah (%)

1 schollogy 2 11,76

2 Google Classroom 5 29,41

3 Moodle 1 5,88

4 Zoom 2 11,76

5 WA 4 23,52

6 Google Form 2 11,76

7 Edmodo 1 5,88

17 100Jumlah
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3) Durasi Pembelajaran 

 Durasi pembelajaran disini dihitung perhari, biasanya sebelum 

Pandemi siswa menghabiskan waktu belajar 5 – 6 jam dalam sehari 

namun saat pandemi terjadi perubahan durasi pembelajaran yang mana 

siswa belajar kurang dari 5 jam di setiap harinya. 

Tabel 4. Durasi Pembelajaran Online Sekolah Muhammadiyah Di 

Kecamatan Kartasura. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Durasi pembelajan yang paling banyak digunakan yaitu selama dua 

jam, yang mana waktu dua jam perhari dirasa cukup untuk proses 

belajar mengajar. Durasi pembelajaran satu jam tidak digunakan oleh 

sekolah – sekolah muhammadiyah dikarenakan dalam waktu satu jam 

dirasa kurang dalam menyampaikan materi pembelajaran 

4) Bahan Pembelajaran 

 Pandemi Covid – 19 membuat bahan pembelajaran dari yang 

semua luring seperti modul atau PPT yang dapat dijelaskan secara 

langsung maka beralih ke sistem online seperti halnya PPT bernarasi, 

vidio materi pembelajaran dan modul yang dapat di upload melalui 

schollogy ataupun youtobe. 

Tabel 5. Bahan Pembelajaran Yang Dibuat Oleh Guru Saat Pandemi. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Semua Sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura paling 

banyak menggunakan vidio materi pembelajaran karena lebih mudah 

efektif dan efisieen dan juga lebih mudah di mengerti oleh murid. PPT 

bernarasi mempunyai 5 peminat lebih rendah jika dibandingkan materi 

No Durasi Pembelajaran (jam/hari) Jumlah (%)

1 1 0 0

2 2 4 36,36

3 3 2 18,18

4 4 3 27,28

5 5 2 18,18

11 100Jumlah

No Bahan Pembelajaran Jumlah (%)

1 PPT Narasi 5 29,41

2 Vidio Materi Pembelajaran 11 64,71

3 Modul 1 5,88

17 100Jumlah
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pembelajaran biasanya guru hanya memberikan PPT secara ringkas 

dan telah dijelaskan lebih lanjut menggunakan vidio pembelajaran. 

3.1.2 Adaptasi Sarana Prasarana. 

1) Sarana Prasarana Sekolah 

 Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan 

kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu 

dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan 

yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan 

prasarana sekolah harus menyesuaikan dengan situasi saat Pandemi 

Covid – 19, yaitu dengan membangun, mengadakan, dan membeli 

sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sarana prasarana tiap sekolah 

berbeda – beda tergantung dengan kebutuhan dan juga kondisi 

keuangan di setiap sekolahnya. Berikut merupakan total sapras semua 

sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

Tabel 6. Sarana Prasarana Sekolah Yang Bangun, Diadakan Atau 
Dibeli Selama Pandemi Covid – 19. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Sarana prasarana yang paling banyak dibeli atau diadakan oleh sekolah 

Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura yaitu face shild. Jumlah face 

shild yang disendikan di semua sekolah Muhammadiyah di Kecamatan 

Kartasura sesuai dengan jumlah siswa, guru, dan karyawan yang 

berada di semua sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura 

yaitu sebanyak 2236 face shild ditambah harga face shild yang lebih 

terjangkau dibandingkan dengan sarana prasarana yang lain sehingga 

sekolah mampu untuk mencukupinya. Untuk bilik sterilisasi Covid – 

No Sarpras Diadakan Tidak Ada Jumlah

1 Tempat Cuci Tangan √ 101

2 Thermo Gun √ 28

3 Face Shield √ 2336

4 Alat Semprotan Sanitizer √ 88

5 Bilik Sterilisasi Covid‐19 √ 5

6 Perubahan Jumlah Kursi Perkelas √ 200

7 Sekat Pembatas Covid‐19 √ 7

8 Kotak P3K √ 64

2829Jumlah
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19 hanya terdapat 5 dari sebelas sekola Muhammadiyah di Kecamatan 

Kartasura yang mana setiap sekolah belum tentu mempunyai bilik 

sterilisasi hal tersebut dikarenakan biaya atau harga bilik sterilisasi 

yang cukup mahal.  

3.1.3 Adaptasi Jam Kerja Guru Dan Karyawan 

1) Jam Kerja Guru Dan Karyawan Saat Pandemi. 

Jam kerja guru dan karyawan saat pandemi mengalami pengurangan 

hal tersebut disebabkan karena waktu belajar murid juga berkurang 

selama Pandemi. Adanya pengurangan jam kerja guru dan karyawan 

namun diharapkan guru dan karyawan dapat tetap bekerja dengan 

maksimal dengan penuh tanggung jawab. 

Tabel 7. Jam Kerja Guru Dan Karyawan Salama Pandemi Covid-19 
di Kecamatan Kartasura.. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Sekolah Muhamadiyaah di Kecamatan Kartasura mengalami 

perubahan jam kerja guru dan karyawan yang semula 7 – 8 jam perhari 

menjadi 4 – 5 jam perhari. Dengan demikian adaptasi jam kerja guru 

dan karyawan selama pandemi hampir sama di setiap sekolah 

Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura yaitu dengan cara guru dan 

karyawan tetap hadir ke sekolah dengan menerapkan protokol 

kesehatan 5M, untuk guru karena kegiatan belajar mengajar dibatasi 

maka guru yang datang juga terbatas sesuai dengan pembelajaran tatap 

muka dan biasanya hanya di hadiri 30% dari jumlah guru, selain itu 

pengurangan jam kerja guru dan karyawan 

3.1.4 Adaptasi Keuangan. 

1) Biaya SPP 

Sebelum (jam) Selama (jam)

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan 7 2

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura 7 4

3 MIM Muhammadiyah Pucangan 7 4

4 MIM Muhammadiyah Gonilan 7 4

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan 7 3

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar 7 5

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK 8 8

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 8 5

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura 8 5

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK 8 4,5

11 SMK Muhammadiyah Kartasura 8 5

7,45 4,5

0

37,5

37,5

43,75

37,5

57,14

Jam Kerja Guru dan Karyawan (Hari)
Presentase Penurunan (%)

71,42

No
Nama Sekolah

42,85

42,85

42,85

rata ‐ rata 40,17

28,57
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Rp325.000,

B

ergantung d

Muhammadiy

k biaya SPP

aya SPP pe

rajad Sebelu
amatan Kart

mer, 2021 

ebelum Dan
Kartasura. 

mer, 2021 

/SMK Sebe
amatan Kar

r, 2021 

30 % dari 
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Rp233.500

aya SPP

emi Selama pa
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Rp50.000,00
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Rp50.000,00

Rp50.000,00

Rp50.000,00
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Tabel 11. Gaji Guru Dan Karyawan Tingkat SD Sederajad Sebelum 
dan Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kartasura. 

Sumber : data primer, 2021 

Tabel 12. Gaji Guru Dan Karyawan Tingkat SMP Sebelum dan Selama 

Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kartasura. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Tabel 13. Gaji Guru Dan Karyawan Tingkat SMA/SMK Sebelum dan 
Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kartasura. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Meskipun terdapat pemotongan SPP akan tetapi menurut kebijakan 

sekolah selama Pandemi Covid – 19 baik gaji guru maupun karyawan 

tidak medapat potongan atau utuh 100%. Hal tersebut dikarenakan 

mempertimbangkan aspek ekonomi dari guru apabila gaji mereka 

dipotong maka ekonomi mereka juga berkurang hal tersebut dapat 

menyebabkan kurangnya antusias dan tanggung jawab mereka dalam 

menjalankan tugas sesuai profesi. 

3) Pengeluaran Saat Pandemi 

 Pandemi berdampak terhadap segala aspek salah satunya 

pendidikan, sekolah mau tidak mau harus melalukan adaptasi selama 

pandemi berlangsung. Adaptasi tersebut diantaranya adaptasi 

pembelajaran, adaptasi sapras, adaptasi jam kerja guru dan karyawan, 

adaptasi keuangan, dan adaptasi promosi sekolah yang semuanya 

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp1.700.000,00 Rp250.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan Rp900.000,00 Rp900.000,00

4 MIM Muhammadiyah Gonilan Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar Rp1.750.000,00 Rp1.750.000,00

Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00

No
Nama Sekolah

Gaji Guru dan Karyawan
Selisih

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

rata ‐ rata Rp0,00

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK Rp1.750.000,00 Rp1.750.000,00

2 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00

3 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp1.400.000,00 Rp1.400.000,00

Rp1.550.000,00 Rp1.550.000,00

No
Nama Sekolah

Gaji Guru dan Karyawan
Selisih

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

rata ‐ rata Rp0,00

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK Rp1.750.000,00 Rp1.750.000,00

2 SMK Muhammadiyah Kartasura Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00

Rp1.625.000,00 Rp1.625.000,00

No
Nama Sekolah

Gaji Guru dan Karyawan
Selisih

Rp0,00

Rp0,00

rata ‐ rata Rp0,00
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mengeluarkan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran 

agar dapat berlajan selama Pandemi. 

Tabel 14. Pengeluaran Yang Dikeluarkan Sekolah Muhammadiyah Di 
Kecamatan Kartasura Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Pengeluaran sekolah saat pandemi sangatlah tinggi jika dibandingkan 

sebelum adanya pandemi, sekolah Muhammadiyah rata – rata 

mengeluarkan 30 hingga 50 juta, pengeluaran tersebut paling banyak 

digunakan untuk penyesuaian sarana prasarana sekolah saat pandemi 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya 

menambahan cuci tangan, pemberian face shild bagi semua warga 

sekolah, pembelian termogun, pembelian sabun cuci tangan, bilik 

sterilisasi, sekat pembatas covid dan disinfektan lainnya. Tingginya 

pengeluaran sekolah dapat meyebabkan defisit yang mana defisit dapat 

terjadi jika pengeluran lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pemasukan. 

4) Defisit 

 Defisit terjadi karena situasi Pandemi saat ini sekolah banyak 

mengeluarkan keuangan untuk menyesuaikan dengan adaptasi 

kebiasaan baru seperti menyesuaian sapras, sedangkan saat pandemi 

ada pemotongan pembayaran spp bagi murid hal tersebut 

menyebabkan pemasukan sekolah lebih rendah dari sebelummnya. 

Tabel 15. Defisit Keuangan Saat Pandemi Pada Sekolah 
Muhammadiyah Di Kecamatan Kartasura. 

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp25.000.000,00 Rp35.000.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp75.000.000,00 Rp90.000.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan Rp12.000.000,00 Rp15.000.000,00

4 MIM Muhammadiyah Gonilan Rp40.000.000,00 Rp50.000.000,00

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp16.000.000,00 Rp20.000.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar Rp60.000.000,00 Rp80.000.000,00

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK Rp70.000.000,00 Rp90.000.000,00

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Rp50.000.000,00 Rp65.000.000,00

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp25.000.000,00 Rp35.000.000,00

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00

11 SMK Muhammadiyah Kartasura Rp90.000.000,00 Rp115.000.000,00

Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00

No
Nama Sekolah

Pengerluaran sekolah perbulan
Presentase Kenaikan (%)

28,57

16,67

20

20

20

21,73

rata ‐ rata 25

25

22,23

23,07

28,57

25
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Sumber : data primer, 2021 

defisit dapat terjadi jika pengeluran lebih banyak jika dibandingkan 

dengan pemasukan. Akan tetapi 7 dari 11 sekolah Muhammadiyah 

tidak mengalami defisit. Hal tersebut dikarenakan sekolah dapat 

mamanajemen keuangan mereka menimimalisir pembelian peralatan 

yang tidak terlalu penting dan dapat bantuan dari dana BOS. Dengan 

demikian adaptasi keuangan selama pandemi hampir sama di setiap 

sekolah 

3.1.5 Adaptasi Promosi Sekolah 

1) Promosi Sekolah 

Promosi sekolah dilakukan dengan tujuan mendapat calon murid 

pendaftar yang lebih banyak dan sekolah tersebut dapat dikenal oleh 

orang banyak. Promosi biasanya dilakukan pada sekolah – sekolah 

untuk menarik murid yang akan memasuki jenjang sekolah tersebut. 

Tabel 16. Promosi Sekolah Saat Pandemi Pada Sekolah 
Muhammadiyah Di Kecamatan Kartasura. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Terdapat tiga cara yaitu melalui medsos, pemasangan benner dan 

datang langsung ke sekolah sekolah sekolah. Semua sekolah 

Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura melakukan promosi sekolah 

dengan medsos seperti facebook, instagram dan youtobe hal tersebut 

dikarenakan ketiga platform telah dikenal oleh semua orang. Selain via 

medsos pemasangan benner di setiap wilayah dilakukan oleh semua 

No Nama Sekolah Defisit Selama Pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp5.000.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp25.000.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan 0

4 MIM Muhammadiyah Gonilan 0

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp2.500.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar 0

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK 0

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 0

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp7.000.000,00

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK 0

11 SMK Muhammadiyah Kartasura 0

Rp2.680.000,00rata ‐ rata

No Promosi sekolah Jumlah (%)

1 Medsos 11 44

2 Benner 11 44

3 Datang ke sekolah ‐ sekolah  3 12

25 100Jumlah
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masing – masing jadwal mata pelajaran yang telah ada, namun pada saat 

pandemi pembelajaran juga berubah menjadi lebih sedikit atau pendek 

yang mana sebelum pandemi murid belajar 4 – 5 mata pelajaran di setiap 

harinya, maka saat ada pandemi murid hanya belajar 1 – 2 mata pelajaran 

di setiap harinya. 

3.2.2 Manajemen Keuangan 

1) Keuangan Selama Pandemi. 

Keuangan merupakan segala aspek yang di dalamnya melibatkan 

sistem finansial atau bermasalah dengan uang, keuangan selama 

pandemi di dalamnya terdapat rata – rata pemasukan sekolah sebelum 

dan sesudah pandemi. 

Tabel 18. Pemasukan Sekolah Muhammadiyah Di Kecamatan 
Kartasura Sebelum Dan Selama Pandemi. 

 

Sumber : data primer, 2021 

Presentase penurunan pemasukan tertinggi terjadi pada MIM 

Muhammadiyah Pucangan yaitu 50%, sedangkan Presentase 

penurunan pemasukan terendah terjadi pada MIM Muhammadiah PK 

Wirogunan dan SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK sebesar 20%, 

sehingga rata – rata presentasi pemasukan sekolah Muhammadiyah di 

Kecamatan Kartasura yaitu 33,07%. Rata – rata besaran pemasukan 

sebelum pandemi yaitu Rp66.363.000,00 sedangkan setelah pandemi 

yaitu Rp46.818.000,00. 

2) Biaya Pendaftaran. 

Pendaftaran merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai tahap yang diinginkan. Biaya pendaftaran adalah biaya yang 

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp25.000.000,00 Rp20.000.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp100.000.000,00 Rp70.000.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan Rp12.000.000,00 Rp6.000.000,00

4 MIM Muhammadiyah Gonilan Rp30.000.000,00 Rp22.000.000,00

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp13.000.000,00 Rp7.000.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar Rp130.000.000,00 Rp90.000.000,00

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK Rp125.000.000,00 Rp100.000.000,00

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Rp50.000.000,00 Rp20.000.000,00

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp35.000.000,00 Rp25.000.000,00

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK Rp60.000.000,00 Rp45.000.000,00

11 SMK Muhammadiyah Kartasura Rp150.000.000,00 Rp110.000.000,00

Rp66.363.000,00 Rp46.818.000,00rata ‐ rata 33,07

20

60

28,57

25

26,63

30

50

26,67

46,15

30,76

No
Nama Sekolah

Rata ‐ rata pemasukan sekolah perbulan
Presentase Penurunan (%)

20
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dikeluarkan ketika mencatatkan nama (badan dan sebagainya) untuk 

tujuan tertentu. 

Tabel 19. Biaya Pendaftaran Sekolah Muhammadiyah Di Kecamatan 
Kartasura Sebelum Dan Selama Pandemi. 

 
Sumber : data primer, 2021 

Biaya sekolah Muhammadiyah yang paling tinggi terdapat pada SMP 

Muhammadiyah AL Kautsar yaitu sebesar Rp9.000.000,00 dan 

terendah yaitu terdapat pada MIM Pucangan yaitu sebesar 

Rp2.000.000,00 dengan presentase penurunan 0%. 

3) Biaya Lulusan Atau Wisuda. 

 Wisuda atau lulusan biasanya dilakukan oleh sekolah setelah 

para murid telah melakukan ujian nasional dan akan menerima hasil 

ujian, lulusan atau dilakukan untuk merayakan keberhasilan dalam 

menempuh ujian nasional. Wisuda atau lulusan biasanya di hadiri oleh 

para guru, murid, dan wali murid secara langsung ataupun virtual. 

Tabel 20. Biaya Wisuda atau Lulusan Sekolah Muhammadiyah Di 
Kecamatan Kartasura Sebelum Dan Selama Pandemi. 

 
Sumber : data primer, 2021 

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp8.000.000,00 Rp8.000.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00

4 MIM Muhammadiyah Gonilan Rp4.500.000,00 Rp4.500.000,00

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar Rp8.200.000,00 Rp8.200.000,00

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK Rp9.000.000,00 Rp9.000.000,00

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Rp6.500.000,00 Rp6.500.000,00

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK Rp8.500.000,00 Rp8.500.000,00

11 SMK Muhammadiyah Kartasura Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00

Rp5.337.000,00 Rp5.337.000,00

No
Nama Sekolah

Biaya Pendaftaran
Presentase Penurunan (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rata ‐ rata 0

Sebelum pandemi Selama pandemi

1 MIM Muhammadiyah PK Wirogunan Rp350.000,00 Rp100.000,00

2 MIM Muhammadiyah PK Kartasura Rp1.000.000,00 Rp400.000,00

3 MIM Muhammadiyah Pucangan Rp250.000,00 Rp250.000,00

4 MIM Muhammadiyah Gonilan Rp500.000,00 Rp300.000,00

5 MIM Muhammadiyah Kertonatan Rp750.000,00 Rp250.000,00

6 SD IT Muhammadiyah AL Kautsar Rp200.000,00 Rp200.000,00

7 SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK Rp350.000,00 Rp350.000,00

8 SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Rp150.000,00 Rp150.000,00

9 SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Rp250.000,00 Rp250.000,00

10 SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK Rp400.000,00 Rp300.000,00

11 SMK Muhammadiyah Kartasura Rp500.000,00 Rp300.000,00

Rp427.500,00 Rp263.500,00

No
Nama Sekolah

Biaya wisuda atau lulusan
Presentase Penurunan (%)

25

40

rata ‐ rata 27,55

71,42

60

0

40

66,67

0

0

0

0
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Biaya wisuda atau lulusan paling tinggi terdapat pada MIM 

Muhammadiyah PK Kartosura sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan 

biaya wisuda atau lulusan terendah terdapat pada SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura sebesar Rp150.000,00. Pemotongan biaya 

wisuda atau lulusan yang paling tinggi dilakukan oleh sekolah MIM 

Muhammadiyah PK Wirogunan dengan presentase 71,42%. 

3.2.3 Manajemen Pembelajaran 

1) Cara Mengatur Durasi Pembelajaran 

 Cara mengatur durasi pembelajaran antar sekolah 

Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura hampir sama yaitu dengan 

dalam satu hari sekolah hanya memberikan jadwal pelajaran bagi siswa 

yaitu 2 – 3 mata pelajaran saja, setiap mata pelajaran hanya di beri 

waktu 60 – 75 menit, bagi pendidikan tingkat sekolah dasar guru kelas 

akan di bagi menjadi guru mapel mengigat pembelajaran tatap muka 

terbatas maka diharapkan guru dapat berkompeten di bidangnya 

masing – masing. 

3.2.4 Manajemen Sarana Prasarana 

A. Jumlah Ruang Kelas Saat Pandemi Covid – 19 

Jumlah kelas yang digunakan saat Pandemi berbeda dari sebelumnya 

mengingat pembelajaran tatap muka dilakukan sistem shif dan setiap 

kelas dibatasi hanya 50% dari jumlah total maka jumlah ruang kelas 

yang digunakanpun juga berubah. Penggunaan kelas yang biasanya 

satu kelas maka dibagi menjadi dua ruang kelas hal tersebut guna 

untuk mematuhi aturan pemerintah dalam berjaga jarak atau social 

distancing. Perubahan jumlah kursi juga di lakukan di setiap kelasnya 

satu ruang kelas hanya di isi 15 – 20 kursi dengan jarak 1,5 meter dan 

setiap 3 – 4 hari sekali dilakukan pemyemprotan disinfektan. 

3.3 Dampak Pandemi Terhadap Pendaftar Siswa Baru. 

3.3.1 Pendaftaran Siswa Baru Saat Pandemi. 

 Cara pendaftaran siswa baru yang dilakukan oleh sekolah 

Muhammadiyah hampir sama yaitu dengan bisa dilakukan dengan cara  

offline maupun online. Offline orang tua dan siswa dapat langsung datang 

ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, adapun dengan 
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online maka sekolah telah menyediakan link pendaftaran baik melalui 

google form. 

3.3.2 Seleksi Siswa Baru Saat Pandemi. 

 Saat pandemi seleksi yang dilakukan pada semua sekolah 

Muhammadiyah hampir sama yaitu dengan cara offline maupun online. 

Adapun seleksi yang dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah di 

Kecamatan Kartasura berupa test baca iqra dan alquran, dan tes 

wawancara. 

3.3.3 Jumlah Siswa Baru Selama Lima Tahun Terahir 

 Penerimaan siswa baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui 

peserta didik dan sekolah didalam penyaringan objek-objek pendidikan 

dan merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini 

merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. 

Berikut merupakan tabel jumlah total pendaftar siswa baru selama lima 

tahun terahir. 

Tabel 21. Jumlah total Pendaftar Siswa Baru Sekolah Muhammadiyah Di 
Kecamatan Kartasura Selama Lima Tahun Terahir 

 
Sumber : data primer, 2021 

Dapat kita lihat pada tabel jumlah pendaftar tertinggi terdapat pada tahun 

2019 sebanyak 960 pendaftar, sedangkan jumlah pendaftar terendah 

terdapat pada tahun 2018 sebanyak 853 pendaftar. 

3.4 Analisis Keterjangkauan Pelayanan Sekolah Muhammadiyah di Kecamatan    

Kartasura. 

1) Jangkauan Pelayanan MIM Muhammadiyah PK Wirogunan. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada MIM Muhammadiyah PK Kartasura dapat 

menarik 8 desa asal murid dengan jumlah total murid 262 murid yang 

bersekolah di MIM Muhammadiyah PK Wirogunan. 

2) Jangkauan Pelayanan MIM Muhammadiyah PK Kartasura. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada MIM Muhammadiyah PK Kartasura dapat 

menarik 39 desa asal murid dengan jumlah total murid 555 murid yang 

No Tahun Jumlah Pendaftar Diterima

1 2016 923 843

2 2017 951 859

3 2018 853 759

4 2019 960 816

5 2020 886 810

4573 4087Total
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bersekolah di MIM Muhammadiyah PK Kartasura . Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta. 

3) Jangkauan Pelayanan MIM Muhammadiyah Pucangan. 

Jangkauan pelayanan MIM Muhammadiyah Pucangan terdapat 3 desa asal 

murid dengan jumlah total murid 120 murid yang bersekolah pada  di MIM 

Muhammadiyah Pucangan. 

4) Jangkauan Pelayanan MIM Muhammadiyah Gonilan. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada MIM Muhammadiyah Gonilan dapat 

menarik 22 desa asal murid dengan jumlah total murid 302 murid yang 

bersekolah di MIM Muhammadiyah Gonilan. Desa – desa asal murid tersebut 

berasal dari 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta. 

5) Jangkauan Pelayanan MIM Muhammadiyah Kertonatan. 

Jangkauan pelayanan MIM Muhammadiyah Kertonatan 4 desa asal murid 

dengan jumlah total murid 151 murid yang bersekolah pada  di MIM 

Muhammadiyah Kertonatan. 

6) Jangkauan Pelayanan SD IT Muhammadiyah AL Kautsar. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SD IT Muhammadiyah AL Kautsar dapat 

menarik 41 desa asal murid dengan jumlah total murid 686 murid yang 

bersekolah  SD IT Muhammadiyah AL Kautsar. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 5 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota 

Surakarta. 

7) Jangkauan Pelayanan SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK 

dapat menarik 41 desa asal murid dengan jumlah total murid 342 murid yang 

bersekolah   SMP Muhammadiyah AL Kautsar PK. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 5 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota 

Surakarta. 

8) Jangkauan Pelayanan SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dapat 

menarik 25 desa asal murid dengan jumlah total murid 352 murid yang 
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bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta. 

9) Jangkauan Pelayanan SMP Muhammadiyah 2 Kartasura. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SMP Muhammadiyah 2 Kartasura dapat 

menarik 10 desa asal murid dengan jumlah total murid  137 murid yang 

bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Kartasura. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 3 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo 

Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. 

10) Jangkauan Pelayanan SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK 

dapat menarik 26 desa asal murid dengan jumlah total murid  124  murid  yang 

bersekolah di SMA Muhammadiyah  AL Kautsar PK. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. 

11) Jangkauan Pelayanan SMK Muhammadiyah Kartasura. 

Jangkauan pelayanan sekolah pada SMK Muhammadiyah Kartasura.dapat 

menarik 42 desa asal murid dengan jumlah total murid  446  murid  yang 

bersekolah di SMK Muhammadiyah Kartasura. Desa – desa asal murid 

tersebut berasal dari 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Adaptasi sekolah di dalamnya terdapat adaptasi pembelajaran, adaptasi sarana 

prasarana,adaptasi jam kerja guru dan karyawan, adaptasi keuangan, dan 

adaptasi promosi sekolah. Semua sekoah Muhammadiyah di Kecamatan 

Kartasura mempunyai adaptasi yang berbeda – beda, adaptasi sekolah di 

sesuaikan dengan kondisi dan kebijakan setiap sekolahnya. 

2) Manajemen Sekolah sangat diperlukan pada saat pandemi, hal tersebut 

dikarenakan banyak yang perlu diatur kembali pada saat pandemi mulai dari 

manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen 

pembelajaran dan manajemen sarana prasarana. Semua sekoah 

Muhammadiyah di Kecamatan Kartasura mempunyai manajemen sekolah 
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yang berbeda – beda, manajemen sekolah juga di sesuaikan dengan kondisi 

dan kebijakan setiap sekolahnya 

3) Adanya Pandemi Covid – 19 juga berpengaruh terhadap pendaftar siswa baru 

yang mana biasanya dilakukan secara offline dengan datang langsung ke 

sekolah dengan adanya Pandemi terjadi perubahan dari sistem offline menjadi 

online. Dalam lima tahun terahir jumlah murid yang diterima di semua sekolah 

Muhammadiyah yang paling sedikit yaitu pada tahun 2020 yaitu dengan total 

810 murid. 

4.2 Saran 

1) Diharapkan sekolah Muhammadiyah tetap menjaga dan mempertahankan 

kualitasnya meskipun saat ini masih menerapkan sistem pembelajaran luring 

dan daring 

2) Dikarenakan pandemi maka sistem belajar murid tidak bisa sepenuhnya dapat 

dipantau dari pihak sekolah maka diiharapkan murid sekolah Muhammadiyah 

ikut rutin,  mempelajari, dan mengikuti semua materi yang dijelaskan oleh 

guru – guru sekolah Muhammadiyah. 

3) Sekolah yang menerapkan pembelajaran 4 – 5 jam diharapkan mampu 

mengikuti peraturan dari pemerintah yaitu 2 – 3 jam pembelajaran luring dan 

selanjutnya dapat di lanjut melalui pembelajaran daring. 

4) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu mengembangkannya lagi. 
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