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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah mampu menembus batas antar negara. Kemajuan 

teknologi telah mampu mempersempit dunia sehingga dapat mengaburkan 

batasan-batasan tersebut. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan yang 

merupakan tulang punggung berdirinya sebuah bangsa. Sebab melalui 

pendidikanlah, sebuah makna berbangsa dan bernegara diajarkan. 

Suharno dalam Kunandar menjelaskan bahwa pernyataan pendidikan 

adalah kunci modernisasi atau pendidikan adalah investasi manusia 

memperoleh pengakuan dari banyak kalangan ahli. Jika tidak mampu 

mengembangkan SDM, suatu bangsa tidak akan dapat membangun 

negaranya. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan SDM 

merupakan  salah satu syarat yang penting bagi pembangunan. Dalam sejarah 

pembangunan ekonomi di banyak negara industri terlihat bahwa kualitas 

SDM dalam pembangunan yang dikenal dengan istilah human resources 

based development, telah mengantarkan negara-negara seperti Taiwan, Korea 

Selatan, Singapura menjadi negara-negara industri maju.1 

Disinilah pendidikan termasuk pendidikan Islam diharuskan 

menampilkan dirinya, apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan para 

                                                           
1 Kunandar. 2007. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Persiapan  Menghadapi Serttifikasi. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. h 10 
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siswa yang berdaya saing tingi (qualified) atau justru mandul dalam 

menghadapi gempuran berbagai dinamika globalisasi tersebut.2 

Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah telah membawa sejumlah 

perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya 

sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan 

pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah di bidang 

pendidikan. Namun, otonomi di bidang pendidikan berbeda dengan otonomi 

di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten dan 

kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat 

kabupaten dan kota, tetapi sampai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di 

lapangan, yaitu sekolah-sekolah.3 

Pelaksanaan otonomi ini berdampak lain, sebab secara langsung 

sekolah diberikan wewenang secara penuh atas pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Hal ini ternyata memunculkan banyak permasalahan, diantaranya 

adalah pada aspek pendanaan. Sebab ingin mencapai keunggulan dari 

sekolah-sekolah yang lain, banyak sekolah yang menambah jam pelajaran, 

buku, seragam maupun program-program kegiatan di sekolah sehingga 

berdampak pada membengkaknya biaya pendidikan, sehingga hal tersebut 

dirasa memberatkan para orang tua siswa. 

Pemerintah merespon masalah tersebut dengan mengeluarkan undang-

undang pada Juli 2005, terkait pendanaan pembiayaan bagi siswa-siswa yang 

                                                           
2Armai Arief. 2007. Reformasi Pendidikan Islam. Ciputat Press Group. Ciputat. h 

4 
3Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan 

Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. h 5 - 6 
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kurang mampu dengan suatu program yang dinamai Program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). BOS bertujuan untuk membebaskan biaya 

pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar 

mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai 

tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun. 

BOS sendiri memberikan dampak lain bagi sekolah-sekolah terutama 

sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan yang kebanyakan gurunya 

bukan PNS. BOS menjadi sumber pendanaan utama bagi sekolah, sedangkan 

BOS sendiri tergantung pada jumlah siswa sekolah tersebut. Sebab diberikan 

per siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

Hal inilah yang menjadikan para penyelenggara sekolah baik sekolah 

negeri maupun swasta untuk memperoleh siswa yang banyak sehingga bisa 

mendapatkan dana BOS yang banyak. Fenomena “perang terbuka” untuk 

mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya terlihat ketika akhir tahun ajaran 

dan memasukki awal tahun ajaran baru atau pada saat Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB), dimana para penyelenggara pendidikan menawarkan 

berbagai fasilitas kepada calon peserta didik sehingga tertarik bersekolah di 

lembaga tersebut. 

Dalam arena persaingan, boleh jadi setiap lembaga melakukan berbagai 

hal guna memenangkan persaingan. Mungkin ada yang menggunakan cara 

yang kotor dan ada pula yang menggunakan cara-cara yang baik dalam 

memenangkan persaingan. Lembaga pendidikan yang tampil dengan pola 

yang baik, ada yang memperkokoh Sumber Daya Manusia (SDM), ada yang 
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memperkuat bidang fasilitas termasuk gedung dan sarana lainnya, ada pula 

yang memperkuat bidang dana, tapi ada pula yang lebih memperhatikan dan 

memperkuat jaringan dari pada yang lainnya. Dengan demikian, persaingan 

pun bergerak sangat komplek dan beragam. Ada yang bersaing dalam bidang 

mutu, layanan, keragaman pilihan, pencitraan, dan sebagainya. Ada pula yang 

menggabungkan antar bidang satu dengan lainnya dan ada pula yang 

menetapkan pola prioritas antar bidang tertentu.4 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah lembaga pendidikan yang 

bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai 

organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling 

berkaitan dan saling menentukan sedang sifat unik menunjukkan bahwa 

sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh 

organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki 

karakter tersendiri dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat 

terselenggarakannya pembudayaan kehidupan umat manusia. 

Sebuah lembaga yang ingin sukses untuk masa depan, dalam 

mengahadapi persaingan era globalisasi harus mempraktikan pemasaran terus 

menerus agar mendapatkan jumlah siswa yang dikehendaki, karena semakin 

meningkatnya jumlah atau calon siswa yang masuk dapat mengangkat citra 

positif pada sebuah lembaga di masyarakat. 

Sebuah lembaga tentunya harus memiliki konsep unggulan yaitu berupa 

visi dan misi sekolah. Melalui visi dan misi tersebut, sekolah dapat 

                                                           
4 Dedy Mulyasana. 2015. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Remaja 

Rosdakarya. Bandung. h 185 
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mengembangkan dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan. Keunggulan yang dibentuk merupakan upaya-upaya yang 

terencana sebagai bentuk respon dari apa yang dicita-citakan para founding 

father lembaga tersebut dan juga merupakan respon keinginan dari wali 

murid ketika menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut, sebab ketika 

sebuah sekolah tidak memiliki keunggulan yang ditawarkan maupun tidak 

mampu menjawab keingginan masyarakat, lama kelamaan, ia akan 

ditingggalkan oleh masyarakat dan akhirnya mati. 

Disadari maupun tidak, dalam dunia pendidikan yang memasauki era 

global ini, masyarakat mulai sadar bahwa pendidikan merupakan unsur 

penting dalam menetukan masa depan putra-putrinya. Sehingga mereka akan 

memilih lembaga pendidikan yang dianggap memiliki keunggulan dari 

lembaga pendidikan yang lain. Mulai dari itulah, persaingan antar lembaga 

pendidikan dimulai, dan ketika lembaga pendidikan tersebut tidak peka 

terhadap persaingan tersebut, maka ia akan jauh tertinggal dari lembaga 

pendidikan lain yang telah mempersiapkan diri dalam memiliki keunggulan 

kompetitif. Keunggulan lembaga pendidikan dapat dibentuk melalui 

pencitraan. Hal ini dapat dilakukan bila sekolah memiliki akses untuk 

menunjukkan keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat menarik minat 

masyarakat. Maka dari itu, pihak sekolah bukan hanya berpangku tangan saja 

ketika mempunyai keunggulan dari lembaga pendidikan lain. Sebab melalui 

pengenalan keunggulan yang dimililiki sekolah, lembaga tersebut akan lebih 

dikenal memiliki kelebihan dari lembaga pendidikan yang lain. 
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Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam formal disini adalah SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin yang mana baru lima tahun berdiri 

menunjukkan perkembangan ditengah persaingan zaman di era Global ini. 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin merupakan lembaga Pendidikan Islam 

yang cukup ideal, hal ini terbukti dengan tidak sedikitnya orang tua yang 

mendaftarkan anak-anaknya pada lembaga tersebut. Kepala sekolah 

menyadari bahwa pentingnya dukungan masyarakat dalam mengembangkan 

pendidikan Islam, mereka juga membangun persepsi dan citra positif (positive 

image) terlebih dahulu, mempunyai tujuan yang baik, saling mempercayai 

satu sama lain (mutual confidence), saling menghargai (mutual 

appreaciation), saling pengertian antar kedua belah pihak (mutual 

understanding), dan memiliki rasa toleransi (tolerance).5 

Dalam membangun citra yang baik di masyarakat, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin, melalui cara mengikuti berbagai macam 

perlombaan yang dimana hal tersebut untuk membangun citra bahwa sekolah 

mampu memperoleh prestasi dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. 

  

                                                           
5Rosady Ruslan. 1995. Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktifitas Public 

Relations Kehumasan, Ghalia Indonesia. Jakarta. h 33 
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Tabel 1.1  

Prestasi yang Dicapai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Kejuaraan Tingkat Kecamatan6 

No Jenis Lomba Prestasi Kelas Nama Peserta 

1 Khutbah Jum’at Juara III 8 D Muh Ihsan Barori 

2 MSQ  Juara I 8 C 

8 B 

7 A 

Faiqoh 

Ihsan Ahsani 

Kholifah Nur Azizah 

3 MTQ Putri Juara III 8 C Widya Muthia Izzatul 

4 MTQ Putri Juara I 8 C Lukluah Laili Ramadhana 

5 MTQ Putra Juara I 8 D Herta Aqila Mahira 

6 MHQ Putra  Juara II 7 D Muhammad Farhan Hanim 

7 Kaligrafi Putri Juara I 7 C Aisyah Ulinuha 

8 Kaligrafi Putra Juara I 8 A Hafid Rifki Alifan 

9 Kaligrafi Putri Juara II 8 C Tri Nurotul Mukminah 

10 Pidato Putri Juara I 8 C Clara Cinta Zaneta 

11 PidatoPutra Juara II 8 D R. Muhammad Fajar A 

12 CCA Juara I 8 C 

8 C 

8 C 

Khoirul Aribah 

Efita Anggraeni 

Amanda Khairi Haurazain 

 

 

 

 

                                                           
6Dokumentasi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 
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Tabel 1.2 

Prestasi yang Dicapai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Kejuaran Tingkat Kabupaten7 

No Jenis Lomba Prestasi Kelas Nama Peserta 

1 MTQ Juara III 8 D Muh Ihsan Barori 

2 MSQ  Juara II 8 C 

8 B 

7 A 

Faiqoh 

Ihsan Ahsani 

Kholifah Nur Azizah 

3 MTQ Juara II 8 D Herta Aqila Mahira 

4 Kaligrafi Putri Juara III 8 C Tri Nurotul Mukminah 

5 Pidato Putri Juara III 8 C Clara  Cinta Zaneta 

6 Paduan Suara Juara II 8 C Team Paduan Suara SMP 

Muh AL-MUJAHIDIN 

7 Tapak Suci Kelas G Juara I 7 C Pretty Aisyah 

8 Tapak Suci Kelas F Juara III 8 C Isnaini Adinda 

9 Tapak Suci Kelas G Juara III 7 C Lukluah Laili Ramadhani 

10 Tapak Suci Kelas B Juara III 7 D Robi Nurudin Syah 

11 Jumbara PMR Juara III 8 A 

8 D 

Fairus Hasna Hermiati 

Anggila Kusuma Wardana 

12 Pra OSN Matematika Medali 

Emas 

7 D M Farhan Hanin 

 

13 Pra OSN IPS Medali 

Emas 

8 B Insan Akhsani 

14 Pra OSN IPA Medali 

Perak 

8 C Istnania Attilla 

15 O2SN Cabang Renang Juara III 9 A M Qowwan Al Baihaqi 

 

 

 

                                                           
7Dokumentasi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 



9 

 

Tabel 1.3 

Prestasi yang Dicapai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Kejuaraan Tingkat Provinsi8 

No Jenis Lomba Prestasi Kelas Nama Peserta 

1 Pildacil  Juara III 8 D Muh Ihsan Barori 

2 Nyerat Aksara Jawa Juara 

Harapan I 

9A Bahira Idam Insani 

3 CCA Budaya Jawa Juara III 8 C 

9 A 

9 A 

Khoirul Aribah 

Salma Widya Rini 

Bahira Idam Insani 

4 Taekwondo Pomsae Juara II 8 C Jazera Aaulia Nisa 

5 Pencak Silat Putri Medali 

Perak 

8 A 

 

Azzah Nur Mukminah 

6 Taekwondo Pomsae Medali 

Emas 

8 C Jazera Aulia Nisa 

7 Taekwondo Pomsae Medali 

Perunggu 

7 C Teges Maha Luminta 

 

Tabel 1.4 

Prestasi yang Dicapai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Kejuaraan Tingkat Nasional9 

No Jenis Lomba Prestasi Kelas Nama Peserta 

1 OLIMPICAD MHQ Medali 

Perak 

8 C Muh Ihsan Barori 

2 OLIMPICAD 

STORRY TELLING 

Medali 

Emas 

8 B 

 

Stefani Aulia Indarto 

3 OLIMPICAD 

MATEMATIKA 

Medali 

Perunggu 

9 A Muhammad Hawi Qobus 

                                                           
8Dokumentasi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 
9Dokumentasi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 
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4 Olimpiade Nasional 

CCS 

Juara II 8 A 

7 A 

8 A 

Insan Akhsani 

Fadhilah Lutfunnisa 

Muara Janatysusilo Azzahra 

 

Tabel 1.5 

Prestasi yang Dicapai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Kejuaraan Tingkat Internasional10 

No Jenis Lomba Prestasi Kelas Nama Peserta 

1 TIMO Bidang 

Matematika 

Medali 

Perunggu 

8 C Efita Anggraini 

2 TIMO Bidang 

Matematika  

Medali 

Perunggu 

7 D Muhammad Farhan Hanim 

3 Kejohan Olahraga 

Lari 100 M 

Medali 

Emas 

8 A Adriyan Abimayu Biyadi 

4 Kejohan Olahraga 

Lari 100 M 

Medali 

Emas 

8 D M Azhar Ramadhani 

5 Kejohan Olahraga 

Lari 100 M 

Medali 

Emas 

7 B Danu Ekaputa Dinata 

6 Kejohan Olahraga 

Lari 100 M 

Medali 

Emas 

8 D Herta Aqla Mahira 

 

Tidak hanya prestasi yang diperoleh dari lomba, SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin juga mengembangkan sekolah model pesantren atau boarding 

school yang dilaksanakan secara bertahap. Boarding School atau pesantren 

merupakan lembaga pendidikan geneu Indonesia di mana model pendidikan 

ini menawarkan penanaman nilai-nilai dan transfer keilmuan sekaligus 

memberikan lingkungan yang menunjang tumbuhnya nilai-nilai tersebut 

                                                           
10Dokumentasi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 
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menjadi karakter dalam diri anak. Dengan demikian sekolah berbasis 

pesantren atau sekolah berbasis boarding school dapat menjadi solusi 

alternatif ditengah degradasi moral yang saat ini dialami bangsa ini.   

Persaingan yang semakin ketat antar lembaga pendidikan Islam, 

tentunya perlu dilakukan pendekatan strategi lain, yaitu sudah mulai harus 

mengedepankan aspek citra dan reputasi lembaga pendidikan Islam melalui 

kegiatan atau upaya-upaya yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. 

Upaya yang dilakukan merupakan sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi 

sekolah sehingga menjadikannya citra positif dalam menghadapi persaingan 

antar lembaga pendidikan.  

Daya saing sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan untuk 

memenangkan persaingan yang terjadi dalam dunia pendidikan. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin membangun daya saing tersebut melalui 

program-program unggulan yang ditawarkan oleh sekolah. Daya saing SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam beberapa tahun terakhir dirasakan 

cukup baik, hal ini terlihat bahwa sekolah yang berusia lampu memperoleh 

banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik sehingga hal 

tersebut mampu meningkatkan minat para orang tua untuk menyekolahkan 

putra-putrinya disekolah tersebut. Prestasi-prestasi yang diperoleh oleh siswa-

siswi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin telah mampu meyakinkan para 

orang tua bahwa proses pendidikan di sekolah tersebut sudah baik. 

Dari latar belakang yang telah peneliti ungkapkan maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Membangun Brand Image 
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Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Sekolah  Di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang 

mungkin menjadi penyebab rendahnya daya saing sekolah di identifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Terjadi kesenjangan sekolah swasta, khususnya di SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin dengan sekolah Negeri. 

2. Image SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang dipadang sebelah mata 

dan pilihan nomer dua setelah SMP Negeri. 

3. Masih rendahnya kualitas daya saing SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin di banding SMP Negeri. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing 

sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membangun brand image di 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin? 
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3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam membangun brand 

image dalam meningkatkan daya saing sekolah di SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagai rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya dalam membangun brand image di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya 

saing sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam membangun brand image dalam meningkatkan daya saing 

sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritik 

1) Menambah wawasan penelitian dalam bidang manajemen 

membangun brand image dalam meningkatkan daya saing 

sekolah khususnya di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya ilmiyah 

yang menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap 

perkembangan ilmu manajemen  pendidikan Islam yang 

dikaitkan dengan ilmu Total Quality Management. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan gambaran tentang sekolah dalam membangun 

brand image dalam meningkatkan daya saing sekolah. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan yang 

relevan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang, 

tertutama yang berkaitan dengan membangun brand image 

dalam meningkatkan daya saing sekolah. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini berkenaan dengan tema penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang 

dilakukan penulis saat ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anggi Septia Nugroho tahun 

2014 dengan judul “Manajemen Pemasaran Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Mutu PAI di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta”. Penelitian 

ini menghasilkan bahwa manajemen pemasaran di SMA Muhammadiyah 

Yogyakarta ada 7 elemen, 1. Mencetak produk atau output generasi muslim 
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yang berkwalitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan mampu 

mengamalkan serta berdaya saing Internasional, 2. Penetapan biaya 

pendidikan menggunakan konsep kesimpulan harga-mutu dan subsidi silang, 

3. Lokasi sekolah cukup strategis di pusat pemerintahan Yogyakarta, 4. 

Kegiatan promosi melibatkan waka kurikulum, waka humas dan waka 

kesiswaan, 5. Tenaga pendidik dan kependidikan melihat keprofesionalanya 

dan jenjang pendidikan yang ditempuh, 6. Prasarana yang lengkap dan 

mendukung, 7. Proses atau rangkaian aktifitas untuk menyampaikan jasa 

pendidikan kepada stakeholder didukung oleh tiga kurikulum KTSP, K13, 

ISMUBA. Upaya merealisasikan mutu PAI dapat dklasifikasikan dalam 

beberapa kreteria: prodak (output), tenaga pendidik, proses dan standar 

kelulusan dalam ISMUBA. 

Kedua, tesis karya Syaikhudin pada tahun 2013 dengan judul “Pola 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi 

Kasus di MA Maarif Pasuruan”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah adalah 

kepemimpinan demokratis dengan indikasi bahwa, 1. Kepala sekolah selalu 

melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan atau partisipatif, 2. 

Kepala sekolah dapat menerima saran, pendapat, atau kritikan dari bawahan, 

3. Kepala sekolah selalu mendelegasikan tugas kepada bawahan yang sesuai 

dengan kemampuan, 4. Kepala sekolah selalu mengembangkan 

mengembangkan kapasitas diri maupun bawahan, 5. Kepala sekolah selalu 

menitik beratkan pada kerja sama atau kooperatif. Dalam meningkatkan mutu 
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pendidikan yang dilakukan ada 3 bidang; 1. Peningkatan kualitas guru dalam 

bentuk pengutusan guru untuk mengikuti training, pengiriman guru 

melanjutkan S2, pelatihan karya tulis, menginstruksikan workshop dalam 

kreatifitas mengajar, 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, 3. 

Peningkatan sarana prasarana yang meliputi pengadaan laboratorium, 

perpustakaan, ruang guru dan sarana prsarana olahraga.11 

Ketiga, tesis Siti Ma’rifatul Hasanah tahun 2012, meneliti tentang 

“Strategi Membangun Brand Image Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri 

(Studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”. Pada 

penelitian ini memfokuskan brand image UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang perspektif key stakeholders, strategi membangun brand image yang 

dilakukan oleh pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan kendala 

dan solusi yang dilakukan dalam membangun brand image UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. 

Brand Image IUN Malik Ibrahim dalam perspektif key stakeholders 

dipersepsikan sebagai universitas Islam yang mengintegrasi agama dan sains, 

memadukan konsep pesantren dan universitas, memiliki lembaga pendalaman 

dan tahfidzul al-Qur’an, memiliki bangunan fisik yang baik dan layak 

sebagai universitas, memiliki banyak fakultas dan jurusan, dan memiliki 

program bilingual. 2. Strategi yang digunakan pimpinan untuk membangun 

brand image terbagi menjadi dua tahap; pertama, formulasi strategi, 

                                                           
11Syaikhudin. 2013. Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta 
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berlandaskan Q.S. Al-Alaq ayat 1-5. Formulasi strategi adalah dasar strategi 

dan proses pembuatan formula untuk mencapai cita-cita besar yang 

diharapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi membaca (teks dan 

konteks), menganalisis posisi lembaga, membuat rencana startegi (Renstra) 

pembangunan brand belief. Kedua,Implementasi strategi, berlandaskan Q.S. 

Al-Muddatsir ayat 1-7. Implementasi strategi berisi fase-fase gerakan 

implementasi dari formula yang disusun dalam Renstra. Kegiatan 

impelemntasi lebih berfokus pada pengembangan SDM, pembentukan tata 

nilai dan budaya, serta menghubungkan kinerja SDM dengan organisasi. 3. 

Membangun brand image perguruan tinggi bersifat spesifikasi-kasuistik, 

masing-masing lembaga memiliki kasus dan kendala yang berbeda sehingga 

memerlukan strategi dan solusi yang juga berbeda. Demikian pula UIN Malik 

Ibrahim Malang, mengalami berbagai kendala dalam membangun brand 

image. Secara umum pimpinan mengungkapkan bahwa membangun jiwa dan 

pikiran besar, mindset positif, skill berkomunikasi, membangun tata nilai dan 

budaya organisasi yang kuat akan menjadi solusi dari berbagai kendala yang 

dihadapi. 

Keempat, tesis Iken Mety Wulandari tahun 2014, meneliti tentang 

“Pengaruh Brand Image dan Lokasi Terhadap Keputusan Calom Mahasiswa 

Melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XII 

SMAN Jurusan IPS di Kota Jember)”. Penelitian ini memfokuskan pada 

adanya pengaruh variabel brand image dan lokasi, variabel manakah dari 

brand image dan lokasi yang memberikan pengaruh terbesar (dominan) 
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terhadap keputusan calon mahasiswa melanjutkan studi di perguruan tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan, kedua variabel brand image dan lokasi 

sama-sama berpengaruh signifikan dan variabel paling dominan adalah 

variabel lokasi dengan presentase sebesar 44,1% terhadap keputusan calon 

mahasiswa melanjutkan studi di perguruan tinggi. 

Dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian di atas, setelah 

dicermati bahwa judul tesis yang penulis ajukan belum pernah dikaji oleh 

peneliti yang lain. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya 

yang dilakukan dalam membangun brand image, upaya yang dilakukan 

dalam meningkatkan daya saing sekolah, faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam membangun brand image dan  meningkatkan daya saing 

sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

 

F. Landasan Teori 

1. Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller12, Brand Image adalah proses dimana 

seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan 

informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Sedangkan 

menurut Rangkuti13, brand image adalah sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen. 

                                                           
12Kotler, P., dan Keller, K.L. 2009. Manajemen Pemasaran. PT. Indeks. Jakarta. 

h 260 
13 Rangkuti, Freddy. 2004. Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis. 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. h 124 
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Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan brand 

image ini adalah sekumpulan asumsi positif yang ada di benak 

masyarakat terhadap suatu sekolah yang terbentuk dari berbagai 

informasi dari berbagai sumber dan sebagai salah satu langkah untuk 

meningkatkan daya saing menuju sekolah unggul. 

2. Daya Saing 

Daya saing adalah kekuatan untuk berusaha menjadi lebih dari 

yang lain atau unggul dalam hal tertentu baik yang dilakukan seseorang, 

kelompok maupun instansi tertentu.14 Sedangkan dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan daya saing adalah sekolah yang menghasilkan 

kelebihan atau keunggulan dari segi manajemen, mutu, program 

unggulan, prestasi, output dan outcome sekolah yang dapat bersaing. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap tesis ini dan 

mempermudah dalam penelitian beserta mengetahui tesis secara mendetail. 

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima bab). Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

Bab I, menguraikan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori,dan sistematika pembahasan. 

                                                           
14Hendrawan Prasetyo. 2014. Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap 

Daya Saing (Conpetitiveness) Perguruan Tinggi Sswasta Di Kabupaten Kebumen, 

Jurnal Fokus Bisnis. h 2 
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Bab II, merupakan kajian teori yang berisi tentang diskripsi teori, dan 

konsep yang berkaitan dengan judul tesis ini. Diantaranya tentang diskripsi 

yang meluas tentang membangun brand image dan daya saing. 

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian yang telah 

dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

profil SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan  hasil penelitian dan analisis 

yang menjawab rumusan masalah. 

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang 

terkait dengan penelitian di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kemudian 

sebagai pelengkap mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


