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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul 

1. Sejarah Singkat SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Pendidikan menurut rumusan UU nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar  peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi  dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang  diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan  negara. 

Di samping itu, dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 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. 

Berdasarkan rumusan undang-undang di atas pendidikan 

dimaknai sebagai proses, di mana proses itu dilakukan secara sadar dan 
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terencana artinya pendidikan bukanlah merupakan sesuatu yang 

kebetulan. Oleh karena itu, proses pendidikan  harus direncanakan atau 

didesain dengan baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Dengan demikian, penyusunan konsep ini merupakan 

bagian dari kesadaran bahwa pendidikan perlu direncanakan. 

Dalam pasal tersebut, fungsi pendidikan adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat. Dalam konteks ini, pendidikan diarahkan pada 

pengembangan kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik di 

samping juga pendidikan juga berupaya membentuk watak yang baik 

bagi peserta didik. Oleh karena itu, dirumuskanlah tujuan pendidikan 

nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional hendak 

menciptakan 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.  

Berdasarkan rumusan tersebut nampaknya para pembuat 

kebijakan di negeri ini memahami betul bahwa keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia merupakan titik sentral yang harus dicapai dalam 

pendidikan terbukti ketiganya diletakkan pada awal rumusan tujuan 

pendidikan. Setelah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia 

diharapkan peserta didik menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 



91 

 

Namun demikian, bagaimana dengan realita saat ini? Realitanya 

justru jauh dari harapan kriminalitas meningkat, korupsi merajalela, 

perzinaan berkembang pesat, degradasi moralitas merupakan realitas, 

peredaran narkoba semakin menjadi itu semua sebagai bukti bahwa 

pendidikan belum bisa memberikan jawaban atau boleh dikatakan 

pendidikan nasional belum bisa mencapai tujuan pendidikan yang 

dirumuskan. Hipotesis awal kegagalan ini bisa jadi karena memang 

sedikitnya pendidikan agama di sekolah. Hipotesis lain karena pengaruh 

perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan berbagai dampak 

positif negatifnya telah mempengaruhi manusia saat ini misalnya 

pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik seperti TV, 

majalah, internet dan sebagainya. Disamping itu lembaga pendidikan 

sebenarnya telah memberikan proses pendidikan secara normatif 

kepada peserta didik namun tidak didukung oleh mileu (lingkungan) 

yang mendukung sehingga penanaman nilai-nilai yang sudah 

ditanamkan di sekolah tak memiliki arti apapun karena tidak didikung 

oleh lingkungan yang menunjang tertanamnya nilai-nilai dalam pribadi 

peserta didik. 

Melihat realitas demikian  maka dibutuhkan lembaga pendidikan 

yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai dan transfer keilmuan, tetapi 

juga harus didukung dengan menyediakan lingkungan yang kondusif 

bagi tumbuhnya nilai-nilai tersebut. Lembaga pendidikan itu adalah 

pesantren atau boarding school. Boarding School atau pesantren 
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merupakan lembaga pendidikan genue Indonesia di mana model 

pendidikan ini menawarkan penanaman nilai-nilai dan transfer 

keilmuan sekaligus memberikan lingkungan yang menunjang 

tumbuhnya nilai-nilai tersebut 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.  

Dengan demikian gagasan pendirian SMP Muhammadiyah 

berbasis pesantren, seperti SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

merupakan gagasan yang tepat. Pendirian SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin merupakan respon terhadap desakan masyarakat tentang 

perlunya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas yang dapat 

menjamin mutu pendidikan agama dan kualitas akademik secara 

integral. Tindak lanjut dari desakan masyarakat tersebut maka 

Muhammadiyah dalam Musyda tahun 2010 telah mengamanatkan 

Majelis Dikdasmen PDM Gunungkidul untuk mendirikan sebuah 

sekolah jenjang SMP yang berkualitas secara keagamaan maupun 

akademik. 

Pengembangan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dengan 

model boarding school dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal 

atau rintisan, konsep sekolah dimulai dengan model full day school 

sampai siap dilaksanakan penyelenggaraan sekolah boarding school. 

Agar tidak kehilangan jejak maka perlu disampaikan sejarah tentang 



93 

 

SMP Muhamamdiyah Al-Mujahidin. SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin didirikan pada tanggal 20 Maret 2013 oleh tim pendiri yang 

susunan pengurusnya adalah sebagai berikut. 

Penasihat   : 1. H. Akhid Bazari, B.A. 

        2. Ketua PDM Gunungkidul  

Ketua    : H. Sulistyo Raharjo, S.H., M.M. 

Wakil Ketua   : Drs. Ngadimin 

Sekretaris   : H. Usman Musiyanto, S.Pd. 

Bendahara   : H. Edwin Satria Hadi, S.E. 

Seksi ketenagaan  : Drs. H. Faizuz Sya’bani, M.A. 

Seksi Kurikulum  : Drs. H. Andar Jumailan, M.M. 

Seksi Administrasi  : H. Aam Sugasto, S.Ag, M.A. 

Seksi Usaha Dana  : Drs. H. Sadmonodadi, M.A. 

Seksi Humas   : H. Asrofi, S.Ag, M.Hum. 

Pendirian SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dimulai dengan 

penyiapan tenaga teknis yang meliputi penunjukkan kepala sekolah, 

guru Ismuba, dan staf administrasi. Penunjukkan tenaga teknis tersebut 

untuk menyiapkan segala perangkat dan kebutuhan yang berkaitan 

dengan persekolahan dan pada saat itu ditunjuk sebagai Agus Suroyo, 

S.Pd.I, M.Pd.I. sebagai kepala sekolah, Asrul, S.Th.I. sebagai guru 

ISMUBA, dan Jaka Prayitna, S.Pd.I. sebagai staf administrasi.  

Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah maka Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan proposal pendirian 
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kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 

Gunungkidul agar diterbitkan surat izin operasional. Setelah melalui 

verifikasi dari Disdikpora Kabupaten Gunungkidul pada akhirnya 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menerbitkan SK nomor 

421/133/KPTS/2013 tentang Persetujuan Pembukaan SMP Swasta 

Tahun Pelajaran 2013/2014 tertanggal 14 Juni 2013. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki visi, misi, dan 

tujuan sekolah sebagai berikut. 

a. Visi 

Visi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah “Berbudi-

Berprestasi”. 

Indikator visi adalah sebagai berikut : 

1) Terwujudnya peserta didik yang memiliki budi pekerti islami. 

2) Terwujudnya peserta didik yang berprestasi akademik maupun 

nonakademik. 

b. Misi 

Adapun misi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah sebagai 

berikut : 

1) Membimbing peserta didik untuk memahami ajaran Islam 

secara komprehensif. 

2) Membantu peserta didik menjadi pribadi yang mencintai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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3) Membangun Budaya Sekolah yang membelajarkan dan 

mendorong semangat keunggulan. 

4) Mengembangkan sistem dan manajemen sekolah yang berbasis 

penjamin mutu. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Terwujudnya lulusan yang memahami ajaran agama Islam, 

tertib beribadah dan berakhlak mulia. 

2) Terwujud lulusan yang berkualitas akademik, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3) Terbangunnya budaya sekolah yang mendorong semangat 

keunggulan. 

4) Terlaksana tata kelola sekolah yang berbasis sistem 

penjaminana mutu. 

3. Program SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin  

a. Program Akademik 

Program akademik SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah 

sebagai berikut. 

1) KBM Intensif dengan multimedia, multistrategi, dan multiple 

intelegences 

Pembelajaran di kelas diupayakan memperhatikan 3 

aspek penting yaitu media, strategi pembelajaran, dan 

kecerdasan majemuk. Melalui model pembelajaran yang 
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demikian diharapkan semakin mengintensifkan pembelajaran 

di kelas. 

2) Bimbingan Belajar UN 

Bimbingan Belajar UN adalah pemberian bimbingan 

khusus pada mata pelajaran Ujian Nasional yaitu Matematika, 

IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 1 jam 

dalam seminggu. Program ini bertujuan agar kemampuan 

siswa di bidang Mapel UN dapat meningkat. 

3) Klinik Akademik 

Klinik akademik adalah layanan remedial teaching 

kepada siswa yang belum mencapai KKM, 1 minggu sebelum 

Mid Semester dan PAS/ PAT. Tujuan program ini adalah 

untuk meningkatkan ketuntasan dan penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran. 

4) Bimbingan Khusus One Day Before Examination (ODBE) 

Bimbingan khusus one day before examination adalah 

program bimbingan yang diberikan sekolah kepada siswa 1 

hari sebelum ujian baik PAS, PAT, maupun USEK. Pada 

program ini siswa akan diberikan bank soal yang telah disusun 

guru berdasarkan kisi-kisi ujian. Melalui bimbingan ini dapat 

dijadikan bahan penguatan bagi siswa dalam menghadapi 

ujian. 
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5) Layanan Bimbingan Privat 

Layanan bimbingan privat adalah program baru yang 

diluncurkan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin untuk 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sekolah 

akan melakukan analisis dan membuat rekomendasi kepada 

orang tua jika hasil perkembangan akademik siswa belum 

menunjukkan perkembangan. Guru privat dapat dicarikan 

orang tua atau disediakan sekolah tetapi pembiayaan di luar 

pembayaran sekolah. Untuk mengefektifkan bimbingan privat 

ini maka guru privat harus berkomunikasi dengan guru mata 

pelajaran agar bimbingan privat disesuaikan dengan hasil 

analisis ulangan atau ujian sehingga materi privat dapat 

diarahkan pada penuntasan kompetensi yang belum dikuasai 

siswa. 

6) Pembimbitan dan Bimbingan Olimpiade 

Program pembibitan dan bimbingan olimpiade adalah 

program pendampingan untuk para siswa yang akan mengikuti 

olimpiade sains yang meliputi 3 mata pelajaran, yaitu IPA, 

Matematika, dan IPS. Penulusuran bibit calon siswa olimpiade 

akan ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing dan 

akan diadakan bimbingan setiap seminggu sekali. 
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b. Program Keislaman 

Program keislaman SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

meliputi golden habits Islami, tahfiz quran, tahsinul quran, kultum 

4 bahasa dan kutbah Jumat 

1) Program incidental, seperti Pesantren Ramadan dan pengajian 

2) Golden habits Islami 

Golden habits Islami adalah program pembiasaan 

kebiasaan Islami yang dirancang sekolah untuk membentuk 

karakter siswa yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan 

positif. Ada 11 kebiasaan yang akan dibiasakan kepada para 

siswa yaitu: 

a) Salat 5 waktu diutamakan di masjid. 

b) Salat lail/tahajud minimal sekali dalam seminggu. 

c) Salat Dhuha minimal 6 kali dalam seminggu. 

d) Saalat rawatib minimal 2 ba’diyah atau qabliyah setiap 

hari. 

e) Puasa sunnah minimal puasa Arafah, puasa Syawal dan 

puasa Asyura. 

f) Tadarus minimal ½ halaman sehari. 

g) Membaca buku-buku Islam minimal 1 halaman setiap hari. 

h) Membaca buku pelajaran minimal 1 halaman setiap mata 

pelajaran sesuai jadwal setiap hari. 

i) Berinfak minimal sekali seminggu. 
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j) Mengikuti pengajian/TPA di sekitar masyarakat. 

k) Silaturahim dan menjalin ukhuwah dengan sesama. 

Untuk menyukseskan kegiatan Golden Habits Islami ini 

dibutuhkan kerja sama antara sekolah dan orang tua untuk 

saling mengontrol kegiatan anak terkait dengan pembiasaan 

ini. Syukur jika kita bisa memberi contoh kepada mereka 

sehingga pembiasaan positif ini bisa tertanam dalam pribadi 

masing-masing siswa dan keluarga besar SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin. 

3) Tahfizul Quran 

Tahfizul Quran adalah program hafalan Alquran dengan 

target 1 juz untuk fullday dan 6 juz untuk boarding school. 

Untuk program fullday diambilkan dari juz 30 dan 29 

sedangkan program boarding dimulai dari juz 30, 29, 1, 2, 3, 

dan 4. SMP Muhammadiyah AL-MUJAHIDIN menerapkan 

pendekatan one day two ayat dengan metode tikrar dan 

daurah. Untuk mempermudah capaian nanti semua siswa akan 

diberikan buku panduan Hafalan dan Alquran metode Tikrar. 

4) Tahsinul Quran 

Tahsinul Quran adalah program bimbingan untuk 

memperlancar bacaan Alquran. Sekolah akan memberikan 

bimbingan tahsin kepada seluruh siswa baik melalui metode 
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sorogan, metode membaca secara jama’i, atau 

merekomendasikan siswa untuk memiliki guru ngaji khusus. 

5) Kultum 4 Bahasa dan Kutbah Jumat 

Kultum 4 bahasa adalah program berlatih kultum dengan 

menggunakan 4 bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, 

bahasa Indonesia, dan bahasa jawa. Program ini dimulai 

dengan meminta siswa menuliskan kultum kemudian 

menerjemahkan ke dalam bahasa sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam public speaking, 

meningkatkan kemampuan berbahasa terutama bahasa asing 

dan bahasa lokal, serta dapat menghasilkan buku kumpulan 

kultum. Untuk kelas 9 diwajibkan untuk menjadi khatib pada 

kegiatan salat Jumat di sekolah. 

c. Program Pengembangan 

Program pengembangan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

adalah sebagai berikut : 

1) Mujahidin Adventure 

Mujahidin Adventure adalah program pencinta alam. 

Program ini merupakan kegiatan yang didesain untuk 

meningkatkan cinta lingkungan pada diri peserta. Kegiatan 

pada Mujahidin Adventure ini meliputi hiking, bersih 

lingkungan, bersih pantai, pendakian gunung, dan studi alam. 
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2) Mujahidin Magz 

Mujahidin Magz adalah majalah yang disusun oleh 

peserta didik SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Mujahidin 

Magz ini terbit 1 kali setiap 6 bulan. Kegiatan penerbitan 

majalah ini untuk meningkatkan minat baca, tulis, dan 

kejurnalistikan peserta didik, terutama yang tergabung dalam 

ekstrakurikuler jurnalistik. 

3) Student Exchange 

Student Exchange adalah program pertukaran pelajar 

dengan pelajar di luar negeri. Program ini didesain untuk 

menambah wawasan internasional dan kemampuan bahasa 

asing bagi para peserta didik. Beberapa negara sasaran student 

exchange, antara lain Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

4) Robotik (Club Robotic) 

Pada tahun ajaran 2016/2017, SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin membuka club robotic. Club robotic ini merupakan 

wadah bagi peserta didik yang memiliki minat di bidang 

robotik. Target yang akan dicapai adalah perakitan produk-

produk robotik yang dapat diikutkan dalam kompetisi-

kompetisi. 

5) Study Tour 

Study Tour adalah program wajib bagi peserta didik SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin. Waktu pelaksanaan menyusul. 
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6) Field Study/Out Door Learning 

Field Study/ Out Door Learning adalah program 

pembelajaran yang langsung pada tempat/ objek pembelajaran. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang penguasaan 

peserta didik dalam mempelajari aspek tertentu pada mata 

pelajaran tertentu. 

7) Sekolah Sepak Bola  

Sekolah Sepak Bola adalah program untuk mewadahi 

bakat peserta didik dalam bidang sepak bola. Melalui program 

ini diharapkan peserta didik yang memiliki bakat sepak bola 

dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. 

Pembiayaan untuk program pengembangan di luar APBS. 

d. Kurikulum Sekolah 

Beban belajar peserta didik ditentukan berdasarkan 

penggunaan sistem pengelolaan program pendidikan yang berlaku 

di sekolah, yaitu menggunakan sistem paket. Sistem paket adalah 

sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya 

diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan 

mempelajari materi yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai 

dengan struktur kurikulum SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan jam 

pembelajaran. 
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Kegiatan tatap muka (TM) adalah kegiatan pembelajaran 

yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 

Beban belajar kegiatan tatap muka setiap jam pembelajaran 

berlangsung selama 40 menit. Alokasi waktu untuk Penugasan 

Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) 

dalam sistem paket adalah antara 0%–50% dari waktu kegiatan 

tatap muka pada mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan 

waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta 

didik dalam mencapai kompetensi. 

Tabel 1.6 

Struktur Kurikulum Mata Pelajaran K 2013 Program Fullday 

Komponen Kelas 
Alokasi 

Waktu 

A Kelompok A VII  
 1. Pendidikan Agama Islam   

 a. Aqidah 1 40 menit 

 b. Tarikh 1 40 menit 

 c. Ibadah 1 40 menit 

 d. Akhlak 1 40 menit 

 e. Alquran 1 40 menit 

 f. Bahasa Arab 1 40 menit 

 g. Kemuhammadiyahan 1 40 menit 
 2.  Pendidikan Kewarganegaraan 3 120 menit 
 3.  Bahasa Indonesia 6 240 menit 
 4.  Bahasa Inggris 4 160 menit 
 5.  Matematika 5 200 menit 
 6.  Ilmu Pengetahuan Alam 5 200 menit 
 7.  Ilmu Pengetahuan Sosial 4 160 menit 

B Kelompok B   
 1. Seni Budaya 3 120 menit 
 2. Penjasorkes 3 120 menit 
 3.Prakarya 2 80 Menit 
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Komponen Kelas 
Alokasi 

Waktu 

C Kelompok C   
 Bahasa Jawa 2 80 Menit 

D Pengembangan Diri   

 1. BK 1 40 Menit 

 2. Tahsin dan Tahfidz 4 160 Menit 

 3. English Practic dan Arabic Practice 1 40 Menit 

 4. Ekstrakurikuler*   

 5. Bimbingan Belajar Mapel UN 4 160 Menit 

 6. Evaluasi Ibadah (EIB) 1 40 Menit 

Jumlah jam beban belajar 44  

Jumlah Jam Pengembangan diri 11  

Jumlah Total 55  

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 

*) Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 40 menit 

 

e. Program Ekstrakurikuler 

Program ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan 

kondisi sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri atas 2 

kelompok 

1) Ekstrakurikuler Wajib 

Ekstrakurikuler wajib untuk peserta didik kelas 7 

program fullday meliputi 2 ekstrakurikuler, yaitu tapak suci 

dan hizbul wathan (HW). 

 

 



105 

 

a) Tapak Suci  

Tujuan ekstrakurikuler tapak suci dilaksanakan sekali 

dalam seminggu, dengan tujuan sebagai berikut. 

(1) Peserta didik mampu menjadi pribadi kuat lahir dan 

batin. 

(2) Peserta didik mampu menguasai bela diri sesuai 

pendidikan Muhammadiyah. 

b) Hizbul Wathon (HW) 

Tujuan ekstrakurikuler hizbul wathan (HW) 

dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan tujuan 

sebagai berikut.  

(1) Peserta didik terampil dan mandiri. 

(2) Peserta didik mampu mempertahankan hidup secara 

mandiri. 

(3) Peserta didik mampu melatih diri untuk 

berorganisasi dan kepemimpinan. 

(4) Peserta didik mampu memiliki sikap kerja sama di 

dalam kelompok. 

(5) Peserta didik mampu memiliki jiwa sosial dan peduli 

kepada orang lain. 

(6) Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan tepat. 
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2) Ekstrakurikuler Pilihan 

Ekstrakurikuler pilihan meliputi 2 jenis, yaitu akademik, 

olaharaga, kesenian, jurnalistik, dan public speaking. 

a) Akademik 

Cabang keilmuan yang diselenggarakan adalah 

OSN, KIR (Karya Ilmiah Remaja), dan story telling. 

Tujuan OSN adalah sebagai berikut : 

(1) Peserta didik mampu meningkatkan wawasan 

keilmuan dan cara berpikir kritis, analitis, logis. 

(2) Peserta didik memiliki obsesi untuk mencapai 

prestasi bidang OSN tingkat nasional. 

Tujuan KIR adalah sebagai berikut : 

(1) Peserta didik mampu mampu meningkatkan 

wawasan keilmuan dan cara berpikir kritis, analitis, 

logis. 

(2) Peserta didik mampu menyusun laporan karya 

ilmiah dalam bidang LKIR dan LPIR tingkat 

nasional. 

Tujuan story telling adalah sebagai berikut : 

(1) Peserta didik mampu menggunakan bahasa sebagai 

alat komunikasi dengan baik dan benar dengan 

mengindahkan prisip pragmatik dan 

sosiolinguistik. 
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(2) Peserta didik mampu meningkatkan keterampilan 

berbahasa Inggris lisan dan tulisan secara aktif. 

(3) Peserta didik memiliki obsesi peserta didik untuk 

mencapai prestasi di bidang LFS2N. 

b) Olahraga 

Cabang olahraga yang diselenggarakan adalah 

bulutangkis, catur, futsal, renang, dan taekwondo. 

Tujuannya adalah sebagai berikut. 

(1) Peserta didik memiliki kebiasaan hidup sehat  

(2) Peserta didik mampu meningkatkan kebugaran  

(3) Peserta didik mampu meningkatkan keterampilan 

dalam bidang olahraga  

(4) Peserta didik memiliki jiwa sportivitas  

(5) Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, 

disiplin dan percaya diri 

(6) Peserta didik memiliki obsesi peserta untuk 

mencapai prestasi tinggi di bidang OOSN 

c) Kesenian 

Cabang ekstrakurikuler kesenian yang 

diselenggarakan adalah seni baca Alquran dan seni rupa. 

Tujuan ekstrakurikuler ini adalah sebagai berikut : 
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(1) Peserta didik mampu mengembangkan apresiasi, 

daya kreasi, dan kecintaan pada seni budaya 

nasional maupun internasional 

(2) Peserta didik memiliki obsesi untuk berprestasi di 

bidang LFS2N. 

d) Jurnalisik  

Tujuan ekstrakurikuler jurnalistik adalah sebagai 

berikut. 

(1) Peserta didik mampu meningkatkan kemampuan di 

bidang informasi publik. 

(2) Peserta didik mampu mengembangkan bakat dan 

kreasi dalam bidang informasi publik. 

e) Public Speaking 

Tujuan ekstrakurikuler public speaking adalah 

sebagai berikut. 

(1) Peserta didik mampu meningkatkan minat di 

bidang komunikasi publik 

(2) Peserta didik mampu mengembangkan bakat dan 

kreasi dalam bidang komunikasi public 

f. Program Boarding School 

Kegiatan yang berlangsung di Boarding School 

Muhammadiyah Al-Mujahidin terdiri atas tiga komponen utama. 
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Ketiga bagian tersebut adalah Al Islam, Bahasa Arab, Bahasa 

Inggris dan Kemuhammadiyahan. 

1) Al Islam 

Program  ini bertujuan peserta didik memiliki wawasan 

ke-Islaman sesuai tahapan perkembangan usia mereka. Tujuan 

kurikuler Al Islam adalah dengan memberikan pengetahuan, 

menanamkan sikap, melatih keterampilan penerapan ajaran 

Islam (Quran, Hadits, Akidah, Fikih, Ushul Fikih, Tarikh dan 

kebudayaan Islam). 

a) Alquran 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada peserta didik untuk beramal dengan Meyakini Al-

Qur’an sebagai pedoman hidup. Ruang Lingkup: 

Membaca, Menghafal, Mengartikan, Memahami dan 

Mengamalkan. 

b) Hadits 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada peserta didik untuk beramal dengan Meyakini Al-

Hadits sebagai pedoman hidup. Ruang Lingkup: 

Membaca, Menghafal, Mengartikan, Memahami dan 

Mengamalkan. 

 

 



110 

 

c) Aqidah 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada peserta didik untuk beramal dengan berkeyakinan 

kepada aqidah yang benar dan untuk menghindarkan diri 

dari aqidah yang salah. Ruang Lingkup : Ragam Aqidah 

yang benar dan Ragam Aqidah yang salah. 

d) Fiqih dan tarjih/ HPT (Himpunan Putusan Tarjih) 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar kepada peserta didik tentang dasar-dasar ajaran 

Islam, dan untuk mengamalkannya dengan baik dan benar. 

Ruang Lingkup : Ibadah dan Muamalah. 

e) Sirah Nabawiyah 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar kepada peserta didik tentang sejarah seluk-

beluk kehidupan Rasulullah SAW, dalam rumah 

tangganya, sebagai pemimpin dll sehingga dapat 

menjadikannya sebagai teladan dalam menjalankan 

kehidupannya.Ruang Lingkup: Kehidupan Rasulullah 

sejak dilahirkan hingga meninggal. 

2) Bahasa Arab 

Tujuan kurikuler Bahasa Arab adalah memberikan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab, meliputi: 

kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mata 
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pelajaran Bahasa Arab meliputi Qiraah, Muhasadah, Imla, 

Khat (naskhi dan riq’i), Nahwu, Sharaf dan Isya’. 

a) Qiraah 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan keterampilan 

serta menanamkan kebiasaan membaca teks bahasa arab 

serta dapat memahaminya dengan pemahaman yang benar. 

Ruang Lingkup : Bacaan dalam bahasa arab tentang 

kehidupan sehari-hari di Rumah, sekolah dan Alam sekitar 

b) Muhadatsah 

Tujuan : Memberikan pengetahuan dan keterampilan 

serta menanamkan kebiasaan bercerita dan bercakap-

cakap dengan menggunakan bahasa arab serta dapat 

memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ruang 

Lingkup : Contoh percakapan dalam bahasa arab tentang 

kehidupan sehari-hari di Rumah, sekolah dan Alam 

sekitar. 

c) Imla 

Tujuan : Memberikan keterampilan mendengarkan 

serta menulis dari yang didengarkan berupa kalimat-

kalimat dalam bahas arab, baik berupa bacaan ataupun 

percakapan. Ruang Lingkup : Bacaan dan contoh 

percakapan dalam bahasa arab tentang kehidupan sehari-

hari di Rumah, sekolah dan Alam sekitar. 
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d) Khat (Naskhi dan Riq’i) 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan keterampilan 

serta menanamkan kebiasaan menulis kalimat-kalimat 

dalam bahasa arab serta dapat memahaminya ketentuan-

ketentuannya dengan pemahaman yang benar. Ruang 

Lingkup : Kalimat-kalimat dalam bahasa arab tentang 

kehidupan sehari-hari di Rumah, sekolah dan Alam 

sekitar. 

e) Nahwu 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar kepada peserta didik tentang struktur atau 

susunan kalimat dalam bahasa arab yang baik dan benar. 

Ruang Lingkup : Kalimat-kalimat dalam bahasa arab 

tentang kehidupan sehari-hari di Rumah, sekolah dan 

Alam sekitar. 

f) Sharaf 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar kepada peserta didik tentangakar kata dari 

setiap kalimat dalam bahasa arab. Ruang Lingkup: 

Kalimat-kalimat dalam bahasa arab tentang kehidupan 

sehari-hari di Rumah, sekolah dan Alam sekitar. 
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g) Insya’ 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang benar kepada peserta didik tentang teknis menyusun 

kalimat-kalimat dalam bahasa arab sehingga menjadi 

sebuah kisah atau bacaan yang baik dan benar. Ruang 

Lingkup : Kalimat-kalimat dalam bahasa arab tentang 

kehidupan sehari-hari di Rumah, sekolah dan Alam 

sekitar. 

3) Bahasa Inggris 

Tujuan kurikuler Bahasa Inggris adalah memberikan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa Inggris, meliputi: 

kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mata 

pelajaran Bahasa Inggris pondok meliputi Reading 

dan.Listening  

a) Reading 

Ketrampilan membaca (reading) untuk mata 

pelajaran bahasa Inggris meliputi pemahaman makna teks 

monolog/esei berbentuk cerita (naratif), 

lelucon/petualangan (spoof/recount) dan cara 

mengungkapkan kritikan dan teguran sopan dalam bentuk 

baku (hortatory exposition) secara akurat, lancar, dan 

berterima dalam konteks kehidupan seharihari dan 

mengakses ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar 
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keterampilan membaca, siswa diharapkan melakukan 

kegiatan seperti membaca teks, menjawab pertanyaan, 

bekerjasama dengan teman menjodohkan fable dengan 

amanatnya, berdiskusi dengan teman tentang teks yang 

dibaca, melengkapi teks dengan kata yang disediakan, 

mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan, membaca komik, 

mengidentifikasi organisasi teks, mengidentifikasi teks 

dari berbagai aspek (tujuan, organisasi dan ciri-ciri 

kebahasaan), memberi nama/term untuk tiap bagian teks 

dan membandingkan paragraf yang dibaca (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2006:146). 

b) Listening 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:135) 

menerangkan keterampilan mendengarkan adalah 

kemampuan siswa untuk memahami dalam teks monolog 

lisan berbentuk cerita (naratif), lelucon/petualangan 

(spoof/recount) dan cara mengungkapkan kritikan dan 

teguran sopan dalam bentuk baku (hortatory exposition) 

secara akurat, lancar, dan berterima dalam konteks 

kehidupan seharihari dan mengakses ilmu 

pengetahuan.Dalam proses belajar keterampilan 

mendengar, siswa diharapkan melakukan kegiatan seperti 

mencocokkan gambar dengan cerita yang didengar, 
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mengidentifikasi informasi yang benar/salah dari cerita 

yang didengar, mendengar percakapan mendongeng, 

mengidentifikasi intonasi yang tepat untuk sebuah 19 

percakapan, melengkapi teks monolog, menjawab 

pertanyaan, mendengarkan teman mendongeng serta 

mendengarkan teman presentasi (Badan Standar Nasional 

Pendidikan, 2006:145). 

4) Kemuhammadiyahan  

Tujuan kurikuler Kemuhammadiyahan adalah dengan 

memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

Kemuhammadiyahan, meliputi: corak pemikiran dan 

perjuangan para tokoh. 

4. Guru Dan Karyawan 

Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

berjumlah 33 orang, terdiri atas 26 guru dan 10 orang karyawan.  

Tabel 1.7 

Data Guru dan Karyawan 

NO. NAMA PENDIDIKAN 
BIDANG TUGAS 

(JABATAN) 

1.  
Agus Suroyo, 

M.Pd.I. 

S2 UIN Sunan Kalijaga/ 

PAI 
Kepala Sekolah 

2.  
Dwi Riastuti, 

M.Pd. 

S1 UNY/ Pend. IPA 

S2 UNY/ Teknologi 

Pendidikan 

Wakasek; Guru IPA 

3.  
Diyah F. 

Khoirunnisa, S.Psi 

S1 Universitas Ahmad 

Dahlan/ Psikologi 

Kaur. Kesiswaan; 

Konselor/ Guru BK 

4.  
Fajar Itsnaini, 

S.Pd.I 

S1 UIN Sunan Kalijaga/ 

PAI 

Kaur. ISMUBA; Guru 

Akhlak, Tarikh, Tahfiz 
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5.  
Jaka Prayitna, 

S.Pd.I. 

S1 Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta/ Pend. Agama 

Islam 

Kaur. Sarana dan 

Prasarana; Guru 

Akidah, 

Kemuhammadiyahan 

6.  Hanasto, S.Pd.I. 

S1 Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta/ Pend. Agama 

Islam 

Kaur. Humas; Guru 

Ibadah, TIK 

7.  
Immawati Fitri L., 

M.Pd. 

S2 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Linguistik 

Terapan 

Kepala Perpustakaan, 

Guru B. Indonesia 

8.  Ari Ernawati, S.Pd. 
S1 Universitas Ahmad 

Dahlan/ Pend. Matematika 

Guru Matematika; Wali 

Kelas 7 

9.  
Fibria N. Ismawani, 

S.Pd 

S1 Universitas Ahmad 

Dahlan/ Pend. Bahasa 

Inggris 

PJ. Konsumsi; Guru 

Bahasa Inggris; Wali 

Kelas 9 

10.  
Sugeng Tri 

Muryanto, S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. PKn 
Guru PKn 

11.  
Heri Susyanto, 

S.Si. 

S1 Uiversitas Negeri 

Yogyakarta/ Matematika 
Guru Matematika 

12.  
Tri Murdiyanto, 

S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ PJKR 

Guru Penjasorkes; Wali 

Kelas 9 

13.  Sumaryoto, S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. Bahasa 

Jawa 

Guru Bahasa Jawa 

14.  
Dani Winarsih, 

S.Pd.Ek. 

S1 Universitas Terbuka/ 

Pendidikan Ekonomi 
Guru IPS 

15.  
Rahmad Zaelani, 

S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. Seni 

Musik 

Guru Seni Budaya 

16.  
Ominia Pratama, 

S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. IPA 

Kepala Laboratorium; 

Guru IPA; Wali Kelas 

8 

17.  
Nur Iswanti 

Hasani, M.Pd. 

S1 UNY/ Pend. Bahasa 

Inggris 

S2 UNS/ Teknologi 

Pendidikan 

Guru Bahasa Inggris, 

Prakarya; Wali Kelas 8 

18.  Eka Susila, S.Pd. 

S1 Sarjanawiyata 

Tamansiswa/ Pend. Bahasa 

Indonesia 

PJ. Ekskul; Guru 

Bahasa Indonesia; Wali 

Kelas 7 
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19.  Surahman, S.Pd.I. 

STAI Ali bin Abi Thalib, 

Surabaya/ Pend. Bahasa 

Arab 

Guru B. Arab 

20.  Puji Rahmat, S.Pd.I 
S1 UIN Sunan Kalijaga/ 

PAI 

PJ. Golden Habits 

Islami; Guru Alquran-

Hadis, Tahfiz; Wali 

Kelas 8 

21.  
Rima Rizka U., 

S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. Bahasa 

Inggris 

Guru B. Inggris; Wali 

Kelas 8 

22.  
Patridina 

Yunitasari, S.Pd. 

S1 Universitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. IPS 

Guru IPS, TIK; Wali 

Kelas 7 

23.  
Imam Naufi A., 

S.Pd. 

S1 Uniersitas Negeri 

Yogyakarta/ Pend. PKn 

Guru PKn; Wali Kelas 

7 

24.  Eko Tuanto, S.Pd.I. 
S1 Institut Agama Islam Al 

Aqidah, Jakarta/ PAI 

Pengasuh Pondok 

Pesantren; Sirah, 

Qiroah, Muhadatsah, 

Imla, Khat 

25.  
Fatkhur Rohman, 

Lc., M.M. 

S1 Al Azhar, Kairo 

S2 Universitas Negeri 

Surakarta 

Pengasuh Pondok 

Pesantren; Ustaz Fikih 

dan Akhlak 

26.  
Anis Diyah 

Puspita, Lc., M.M. 

S1 Al Azhar, Kairo 

S2 Universitas Negeri 

Surakarta 

Pengasuh Pondok 

Pesantren, Ustazah 

Hadis, Akidah, Nahwu, 

Sharaf 

27.  
Dewi Nurhidayah, 

A.Ma.Pust. 

D2 Universitas Terbuka/ 

Perpustakaan 
Pustakawati 

28.  Fibri Astuti, S.E 
S1 Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekomomi Widya Wiwaha 
Administrasi Keuangan 

29.  
Sabtha  Nugraha, 

S.Kom 

S1 Sekolah Tinggi Ilmu 

Komputer El Rahma 

Administrasi 

Persuratan 

30.  Purwanti 
SMK Muhammadiyah 2 

Playen 
Bendahara Sekolah 

31.  Arif Tri Susanto 
SMK Muhammadiyah 1 

Playen 
Driver 

32.  
Nurman Tri Abdul 

Aziz 

SMK Muhammadiyah 1 

Playen 
PJ. Kebersihan 

33.  
Septa Arif 

Munandar 

SMK Muhammadiyah 1 

Playen 
Keamanan 
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34.  
Sidik Lukman 

Wicaksono 

SMK Muhammadiyah 1 

Playen 
Penjaga Malam 

35.  Sukarjo  Penjaga malam 

36.  Tutik  Ibu Dapur 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Brand Image SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul 

a. Mengenalkan Visi dan Misi Sekolah 

Dalam membangun citra positif di masyarakat. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin selalu senantiasa mengenalkan visi 

dan misi sekolah disetiap kegiatan yang akan mereka adakan. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Suroyo, M.Pd.I selaku 

kepala sekolah: 

Visi dan misi merupakan ruh dari sekolah. Sebab visi dan 

misi merupakan tujuan dari berdirinya sekolah ini. Visi SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah Berbudi-Berprestasi. 

Sedangkan misinya adalah Membimbing peserta didik untuk 

memahami ajaran Islam secara komprehensif; Membantu 

peserta didik menjadi pribadi yang mencintai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; Membangun budaya sekolah 

yang membelajarkan dan mendorong semnagat keunggulan; 

Mengembangkan sistem dan manajemen sekolah yang 

berbasis penjamin mutu.107 

 

Melalui visi dan misi sekolah, manajemen SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin mencoba membangun citra sekolah 

unggulan diantara sekolah-sekolah yang lain. Para guru ikut 

berperan pula dalam penyampaian visi dan misi sekolah sebagai 

                                                           
107 Agus Suroyo, M.Pd.I (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawancara Pribadi. Kantor Kepala Sekolah. 23 Juli 2018 
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bentuk membangun citra sekolah. Berikut penuturan Bapak Jaka 

Prayitna, S.Pd.I, selaku guru di SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin : 

Visi adalah tujuan jangka panjang sedangkan misi adalah 

penjabaran dari visi itu sendiri. Visi dan misi sekolah 

merupakan dasar dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah.108 

 

Visi dan misi meruapakan landasan utama sebuah sekolah, 

sebab dengan adanya visi dan misi maka arah didirikannya sekolah 

dapat dilalui sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tujuan pendidikan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah 

mampu menjadi jembatan dalam mewujudkan cita-cita para siswa-

siswanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hanasto, 

S.Pd.I. selaku guru di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin : 

Visi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah Berbudi-

Berprestasi. Sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi 

itu sendiri. Kami senantiasa mewujudkan penjabaran dari visi 

itu sendiri. Kami senantiasa mewujudkan cita-cita tersebut 

sehingga mampu menjadikan para siswa kami menjadi 

pribadi yang cerdas secara iptek dan imtaq.109 
 

Visi dan misi merupakan landasan idial bagi setiap sekolah, 

sebab visi dan misi merupakan tujuan dari berdirinya sekolah 

tersebut. Dengan mengenalkan visi dan misi meruapakan salah satu 

langkah awal bagi sekolah untuk menciptakan citra positif di 

                                                           
108 Jaka Prayitna, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 

109 Hanasto, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 
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masyarakat. Masyarakat akan dapat mengerti visi dan misi sekolah 

ketika mendapat kesempatan berinteraksi dengan sekolah. 

Sehingga hal tersebut akan mampu menjadikan masyarakat untuk 

mengenal sekolah tersebut dengan citra yang positif. 

b. Menciptakan Citra Positif Tentang Sekolah 

Untuk mencapai sebuah tujuan, dibutuhkan sebuah rencana 

yang sistematis dan terarah. Dengan adanya strategi, akan lebih 

memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Begitu pula dengan 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, dalam rangka menciptakan 

citra positif di masyarakat, pihak sekolah telah menyusun strategi. 

Berikut penjelasan Bapak Agus Suroyo, M.Pd.I, selaku kepala 

sekolah, yaitu : 

Untuk menciptakan citra yang positif di masyarakat SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki beberapa strategi 

yaitu : 1) penyampaian visi dan misi yang jelas, 2) 

mendorong guru untuk meningkatkan profesioanalismenya, 

3) menciptakan lingkungan yang kondusif, 4) pembelajaran 

yang ramah siswa, 5) membangun manajemen yang kuat, 6) 

menciptakan kurikulum yang luas tapi seimbang, 7) penilaian 

dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna, serta 8) 

pelibatan orang tua dan masyarakat.110 
 

Dari penjelasan diatas, strategi yang digunakan dimulai dari 

dalam diri sekolah kemudian merambah keluar lingkungan sekolah. 

Mulai dari penyampaian visi dan misi, peningkatan keprofesionalan 

guru, penciptaan iklim sekolah yang kondusif, pembelajaran yang 

                                                           
110 Agus Suroyo, M.Pd.I (Kepala sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawancara Pribadi. Kantor Kepala Sekolah. 23 Juli 2018 
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ramah siswa, manajemen yang tersruktur, kurikulum yang relevan, 

penilaian pembelajaran yang semuanya orang tua siswa dan 

masyarakat. 

Guru merupakan seorang yang menjadi panutan bagi 

siswanya baik dilingkungan sekolah maupun di masyarakat. Oleh 

sebab itu, guru harus menjaga setiap perilakunya sebagai bentuk 

penciptaan citra positif sekolah. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan Bapak Jaka Prayitna, S.Pd.I yaitu sebagaimana berikut 

ini : 

Guru merupakan teladan bagi siswa-siswanya. Oleh sebab 

itu, kami senantiasa menjaga sikap, perilaku dan tutur kata 

kami sehingga bisa menjadi panutan bagi para siswa.111 
 

Bentuk strategi lain yang digunakan oleh sekolah adalah 

menampilkan keunggulan yang dimilikinya, baik itu program 

kurikuler maupun ekstrakurikuler. Berikut pemaparan Bapak 

Hanasto, S.Pd.I : 

Kami selalu berusaha untuk menampilkan sisi positif 

keunggulan sekolah kepada orang tua maupun masyarakat 

sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan sekolah tidak 

kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Sekolah juga memiliki 

muatan kurikulum sesuai pemerintah ditambah dengan 

kurikulum agama serta pembiasaan budaya Islami disetiap 

kegiatan sekolah.112 
 

                                                           
111 Jaka Prayitna, S.Pd.I (Guru sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawancara Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 

112 Hanasto, S.Pd.I (Guru sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawancara Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 



122 

 

Semua elemen didalam sekolah pun ikut andil dalam proses 

menciptakan citra positif sekolah. Sebagaimana pengurus yayasan 

pun ikut dalam mengenalkan sekolah kepada warga sekitar, 

sehingga mau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Drs. H.Tamsir, M.Pd berikut ini : 

Pengurus selalu mendorong masyarakat utamnya warga 

Muhammadiyah Gunungkidul, untuk menyekolahkan putra-

putrinya di sekolah. Kita beritahu bahwa sekolah adalah 

tempat belajar agama, kalau nanti anak-anaknya tidak tahu 

agama besok mau jadi apa.113 
 

Pihak sekolah telah memiliki strategi yang cukup matang 

dalam menciptakan citra positif sekolah, mulai dari pembenahan 

dari dalam diri sekolah melalui pembentukan manajemen yang kuat 

yang tentunya melibatkan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, 

guru, pengurus yayasan, orang tua siswa hingga masyarakat. 

Pembentukan citra yang positif dilakukan pula melalui promosi 

yang menunjukkan keunggulan sekolah dari pesaing-pesaing 

lainnya. 

2. Daya Saing SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul 

a. Brand Image Sekolah 

Brand image merupakan citra yang dipersepsikan oleh 

pengguna layanan setelah menggunakan layanan tersebut, setelah 

melalui penyampaian visi dan misi sekolah serta strategi-strategi 
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yang dilakukakn oleh sekolah, penilaian tentunya merupakan hal 

mutlak yang dimiliki oleh pengguna layanan pendidikan, yang 

disini difokuskan kepada orang tua siswa dan masyarakat sekitar 

sekolah. Ibu Andar Jumailan menjelaskan bahwa sekolah telah 

memiliki pembiasaan sholat dhuhur berjama’ah. Berikut 

penjelasannya : 

Menurut saya gedungnya bagus, bersih, setiap waktu sholat 

dhuhur dan ashar siswa selalu diajak berjama’ah, jadi setelah 

pulang sudah sholat.114 
 

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Tri 

Muryanto, beliau merasa aman anaknya bersekolah di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin sebab sekolahnya sudah mempunyai 

pagar dan gembang, jadi keamanan terjamin meskipun dekat 

dengan jalan raya. 

Sekolahnya memang baru lima tahun tapi sudah baguslah, 

ada pagar dan gerbangnya, jadi meskipun dipinggir jalan 

tenang, anak-anak tidak keluar dan terjaga keamanannya.115 

 

Citra yang terbentuk adalah gambaran dari apa yang 

dirasakan oleh orang tua siswa. Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang didalamnya tentunya bermuatan Islami. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edwin Satria 

Hadi, yaitu : 
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Islami, sekolah Islam ya pasti banyak kegiatan-kegiatan 

agamanya.116 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin juga dikenal sebagai 

sekolah yang memiliki banyak ekstrakurikuler. Berikut penuturan 

Bapak Asrofi : 

Gedungnya besar, muridnya banyak, sekolahnya juga bersih, 

banyak ekstranya sehingga prestasi luar biasa. Itu saja, yang 

baru saya ketahui.117 

 

Para orang tua siswa memilih menyekolahkan putra-putrinya 

di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin terkait beberapa hal, 

diantaranya seperti yang disampaikan oleh Ibu Andar Jumailan, 

bahwa ia memilih menyekolahkan anaknya sebab dekat dengan 

rumahnya. Berikut pernyataannya beliau : 

Sekolahnya mudah dijangkau dari rumah, bahkan ada 

bebarapa siswa dari luar daerah dan dekat dengan jalan 

raya.118 
 

Sekolah juga menunjukkan keunggulan yang dimilikinya 

melalui prestasi yang pernah diraihnya. Tentunya hal tersebut 

menjadi nilai plus bagi sekolah dalam membangun citra positif. 

Menurut Bapak Sugeng Tri Muryanto SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin adalah sekolah yeng berprestasi. Sebagaimana kesan 

beliau : 
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Kalau menurut saya, sekolahnya bagus. Banyak siswa yang 

menang dalam even-even perlombaan. Sekolah berprestasilah 

pokoknya.119 
 

Berbeda dengan Bapak Edwin Satria Hadi, beliau menilai 

bahwa guru yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

adalah guru-guru yang cerdas dan kreatif, sehingga beliau memilih 

menyekolahkan anaknya ke sekolah. Berikut penjelasan beliau : 

Gurunya itu kreatif-kreatif, kebanyakan dari kalangan muda. 

Kalau guru saja cerdas pastilah murid-muridnya juga 

ikutan.120 
 

Prestasi yang diraih oleh siswa, bisa menjadi salah satu 

strategi menarik minat para orang tua anak maupun masyarakat 

sekitar. Berikut pemaparan Bapak Asrofi : 

Yang saya dengar banyak siswa yang juara dalam berbagai 

lomba baik kabupaten maupun tingkat nasional. Bagus sih, 

jadikan ada anak didiknya yang berprestasi.121 
 

Brand image SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin merupakan 

gambaran yang dikemukakan oleh para orang tua siswa dan 

masyarakat sekitar sekolah. SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

telah dicitrakan sebagai sekolah unggulan dan berprestasi, sehingga 

hal tersebut telah mampu mempengaruhi persepsi para orang tua 

siswa dan masyarakat. 
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b. Kompetitor Baru 

Persaingan dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru. 

Sebab setiap sekolah tentunya akan memiliki strategi perbeda satu 

dengan yang lain untuk menhadapi persaingan antar sekolah. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin juga memiliki upaya dalam 

menghadapi persaingan tersebut. dalam menghadapi persaingan 

antar sekolah, SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin telah 

membangun daya saing. Berikut penuturan Bapak Kepala sekolah: 

Dalam membangun daya saing sekolah, kami selalu 

senantiasa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas 

melalui (a) Masukan (input); yaitu siswa yang terseleksi 

dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, (b) 

Sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan belajar 

siswa dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, (c) 

Lingkungan belajar yang kondusif, (d) Guru dan tenaga 

kependidikan yang unggul, (e) Kurikulumnya diperkaya 

dengan pengembangan dan improvisasi, (f) Proses belajar 

mengajar yang berkualitas, (g) Memiliki tanggung jawab 

sosial kepada lingkungan sekitar, (h) Standar kelulusan yang 

ditetapkan sekolah, siswa harus mampu membaca al qur’an 

serta harus dapat mempraktekkan cara wudhu, sholat rowatib 

dan do’a-do’a harian.122 
 

Dalam upaya membangun daya saing sekolah, kepala sekolah 

telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam memberikan 

layanan pendidikan. Dimulai dari perbaikan input, proses (guru, 

kurikulum, sarana prasarana, lingkungan belajar, proses belajar), 

serta output. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan 

dalam memenangkan persaingan telah disampaikan oleh Bapak 
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Jaka Prayitna. Berikut penjelasan beliau terkait langkah-langkah 

yang diambil oleh pihak sekolah: 

Tujuan pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tapi kenyataan dilapangankan akan selalu ada persaingan 

antara khususnya dalam mencari murid. Untuk memenangkan 

persaingan tersebut pihak sekolah telah menerapkan empat 

langkah utama yaitu (1) Analisis lingkungan, dengan 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dan memahami lingkungan, pengguna jasa pendidikan, dan 

sekolah-sekolah pesaing. (2) Membentuk strategi, analisa 

lingkungan telah memberikan gambaran dasar untuk 

membangun daya saing sekolah yang selanjutnya ditidak 

lanjuti dengan membentuk strategi. (3) Pelaksanaan strategi, 

setelah perencanaan telah dibentuk selanjutnya adalah tinggal 

melaksanakan strategi tersebut. (4) Evaluasi, evaluasi perlu 

dilakukan untuk menganalisa proses yang telah berlangsung 

yang selanjutnya akan digunakan sebagai perbaikan program-

program selanjutnya.123 
 

Empat langkah yang telah ditetapkan oleh sekolah, diawali 

dengan analisa lingkungan sekolah, baik itu dari dalam diri maupun 

analisa pesaing. Dilanjutkan dengan membentuk strategi dan proses 

pelaksanaannya lalu diteruskan dengan evaluasi atas segala sesuatu 

yang telah dikerjakan. Kekuatan lain yang dimiliki SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah upaya dalam membentuk 

daya saing adalah dengan membangun perbedaan antara sekolah-

sekolah lain. Perbedaan tersebut tentunya dibidang yang 

positifdalam bidang akademik maupun non akademik. Berikut 

pernyataan Bapak Hanasto,S.Pd.I dibawah ini: 
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SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin senantiasa berusaha 

untuk menjadi sekolah unggulan, sehingga kami selalu 

berusaha menjadi berbeda, dalam artian berbeda secara 

positif sehingga hal tersebut akan mampu menarik minat 

siswa dan orang tuanya. Kami juga senantiasa menerima 

saran dan kritik dari berbagai pihak yang ingin memajukan 

sekolah ini, sebab penilaian dari luar sekolah biasanya lebih 

obyektif.124 
 

Setiap unsur yang berada di SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin tentunya diikutsertakan dalam membangun daya sain 

sekolah. Hal ini tentunya menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah 

dalam menjaga kekompakan dan kerjasama antara sesama warga 

sekolah. Sebagai sesepuh, pengurus hanya dimintai pertimbangan 

dalam melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana penjelasan Bapak Drs. H. Tamsir, M.Pd yaitu: 

Kalau masalah itu tanya saja sama pihak sekolah saja, 

pengurus ya hanya dimintai pertimbangan, pendapat dan 

menyetujui saja. Biar yang muda-muda saja yang mengelola 

biar sekolahnya maju.125 
 

Dalam menghadapi persaingan antar lembaga, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah menetapkan langkah-langkah 

strategis dalam membangun daya saing sekolah. Daya saing 

merupakan kemampuan yang dibangun oleh sekolah sehingga 

dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Daya saing sendiri 

dapat diimplementasikan diberbagai elemen dalam sekolah, mulai 
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dari kepemimpinan, guru, siswa, proses pembelajaran, kurikulum, 

sarana dan prasarana, serta lingkungan sekolah. Kemampuan 

bersaing yang dibangun tentunya harus melibatkan semua pihak 

yang memiliki peran didalam sekolah, sebab dengan adanya 

kerjasama yang baik akan memudahkan setiap langkah yang 

diambil. 

Persaingan didalam kehidupan merupakan sesuatu yang pasti 

terjadi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan, hanya mereka yang 

siap menghadapi persaingan yang akan mampu bertahan. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah mempersiapkan diri dalam 

menghadapi persaingan tersebut, melalui membangun 

kepemimpinan yang kuat dan gigih serta menganalisa kelebihan 

dan kelemahan sekolah-sekolah pesaing sehingga hal tersebut dapat 

menjadi peluang atau terobosan baru dalam dunia pendidikan. hal 

ini sesuai dengan pemaparan Bapak Agus Suroyo, M.Pd.I, yaitu 

sebagaimana berikut ini : 

Dalam dunia pendidikan, persaingan adalah hal yang wajar. 

Munculnya persaingan itu adalah untuk mendapatkan objek 

pendidikan (siswa) sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, 

bisanya hanya pimpinan institusi pendidikan bermental gigih 

dan kuatlah yang mampu menghadapi kerasnya persaingan 

ataupun krisis yang terjadi didalam perjalanan madrasah. 

Perlu Analisis kelebihankelebihan yang dimiliki oleh para 

pesaing, sehingga kita bisa belajar dari kehebatan atau 

kelebihan yang mereka miliki. Dan juga perlu analisis tentang 

kelemahan-kelemahan mereka. Hal ini berguna bagi pihak 

madrasah untuk memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai 
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peluang baru yang dapat ditawarkan kepada para siswa, orang 

tua dan masyarakat.126 

Tidak hanya kepemimpinan dan analisa kelebihan serta 

kelemahan pesaing yang menjadi prioritas, sikap untuk siap 

bersaing tentunya harus dipupuk disetiap diri guru sehingga mampu 

menjadi salah satu penambah semangat dalam mengahadapi 

persaingan antar lembaga pendidikan. Tentunya hal tersebut akan 

mampu menambah gairah guru untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas yang dimilikinya dalam memberikan pembelajaran yang 

berkualitas kepada para siswanya. Guru yang memiliki motivasi, 

akan mampu menjadikannya berkembang secara professional. 

Sebab guru tentunya dituntut untuk selalu mengembangkan 

kompetensinya sehingga tidak mengalami kemandekan. Berikut 

pemaparan Bapak Jaka Prayitna, S.Pd.I, yaitu: 

Persaingan akan selalu ada, siapa saja yang tidak mampu 

menunjukkan semangat untuk bersaingan ia akan kalah dan 

tersingkir. Saya merasa bahwa persaingan itu penting, sebab 

dapat menjadi penambah semangat untuk lebih baik dari 

sekolah-sekolah yang lain.127 

Semangat untuk bersaing tentunya menjadi modal tersendiri 

bagi guru-guru di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, akan tetapi 

persaingan yang dilakukan tentunya harus mampu berdampak 

positif bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa, orang tua 

maupun masyarakat. Tujuan didirikannya sekolah adalah sebagai 
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lembaga pendidikan yang ikut serta dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Bapak Hanasto, S.Pd.I berpendapat bahwa : 

Kami menggangap sekolah-sekolah lain bukanlah sebagai 

pesaing, mereka kami anggap sebagai patner. Sebab tujuan 

kita kan sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.128 

Sikap dalam menghadapi persaingan dalam dunia pendidikan 

tentunya harus selalu dibangun, sebab hal tersebut merupakan 

modal penting bagi madrasah dalam mengahdapinya. Sikap 

bersaing dapat dibangun melalui kepemimpinan yang kuat dan 

gigih sehingga hal tersebut akan mampu juga meningkatkan 

motivasi guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam 

mengahadapi persaingan yang ada. Pembenahan-pembenahan 

diberbagai bidang yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin telah menunjukkan bahwa sekolah telah siap dalam 

persaingan dalam dunia pendidikan. Dan hal ini tentunya akan 

dapat menjadi pendorong bagi sekolah untuk selalu berkembang 

sesuai dengan kebutuhan zaman. Tetapi tetap dalam koridor yang 

sama, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Program Unggulan 

Dalam upaya membangun brand image sekolah, tentunya 

dimulai dengan upaya membangun citra sekolah itu sendiri. 

Melalui menciptakan program-program unggulan, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah membangun citra sekolah 
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unggulan guna membentuk daya saing dalam menghadapi 

persaingan dalam dunia pendidikan. Berikut merupakan penjelasan 

Agus Suroyo, M.Pd, selaku kepala sekolah, yakni : 

Program SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin terbagi menjadi 

empat dan menjadi bagian dari program unggulan yang 

belum dimiliki oleh sekolah lain. Diantaranya adalah pertama 

program akademik yang terdiri dari KBM Intensif dengan 

multimedia, bimbingan belajar UN, klinik akademik, 

bimbingan khusus one day before examination (ODBE), 

layanana bimbingan privat, pembimbitan dan bimbingan 

olimpiade; kedua program keislaman terdiri dari program 

incidental (pesantren ramadhan dan pengajian), golden habits 

islami, tahfidzul qur’an, tahsinul qur’an, kultum 4 bahasa dan 

khutbah jum’at; ketiga program pengembangan seperti 

mujahidin adventure, mujahidin magz, student exchange, 

robotik (club robotic), study tour, field study/out door 

learning, sekolah sepak bola.129 
 

Ide-ide kreatif dalam memunculkan program-program 

unggulan di sekolah tidak serta merta muncul begitu saja. Hal ini 

didasarkan analisa lingkungan terlebih dahulu. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin melihat terdapat peluang untuk 

melakukan terobosan dalam memiliki tiga program. Dan ternyata 

hasilnya cukup membanggakan, sebab setelah memiliki tiga 

program, banyak anak yang tertarik bersekolah di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin dan tentunya hal ini pula dibarengi 

dengan diprolehnya prestasi yang sangat membanggakan selama 

lima tahun berjalan ini. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak 

Jaka Prayitna, S.Pd.I, yaitu : 
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Setelah menganalisa kelemahan dan kelebihan sekolah-

sekolah lain di kecamatan bahkan kabupaten, kami melihat 

peluang bahwa belum ada sekolah yang memiliki tiga 

program yang terdiri dari akademik, keislaman dan 

pengembangan. Hal ini ternyata cukup berhasil menarik 

minat para anak-anak untuk bersekolah disini. Meskipun baru 

beberapa tahun, kami berhasil mendapatkan berbagai prestasi 

baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat 

internasional.130 
 

Bukan hanya melalui ekstrakurikuler, SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin juga mendorong dan memfasilitasi para siswa-

siswanya untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 

Selain sebagai ajang promosi kenggulan sekolah. Tujuan lain dari 

upaya ini adalah melatih mental anak. Tentunya hal ini menjadi 

pengalaman yang akan selalu berkesan pada diri anak. Berikut hasil 

percakapan dengan Bapak Hanasto, S.Pd.I selaku Guru SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin : 

Kami mendorong para siswa-siswa yang berprestasi untuk 

ikut serta dalam lomba-lomba akademik dan non akademik. 

Tidak hanya melatih mental mereka, hal tersebut juga akan 

memberikan pembelajaran yang lebih luas kepada anak-anak 

ketika mereka bertemu dengan siswa-siswa dari sekolah 

lainnya. Ketika mereka bisa juara, tentunya akan mampu 

membawa nama baik sekolah.131 
 

Program-program unggulan yang dibangun SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin didasarkan pada analisa lingkungan 

sekitar sekolah. Hal ini menghasilkan terobosan untuk memiliki 
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tiga program unggulan, dengan tujuan menarik minat anak maupun 

calon orang tua siswa untuk bersekolah di SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin. Tidak hanya dibidang kurikuler, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin juga memfasilitasi para siswa-

siswanya yang berprestasi untuk ikut dalam perlombaan di bidang 

akademik maupun non-akademik baik itu ditingkat kecamatan 

maupun kabupaten. Selain bertujuan membangun citra sebagai 

sekolah unggulan dan berprestasi tentunya hal ini mampu menjadi 

pembelajaran bagi siswa yang mengikuti lomba maupun menjadi 

motivasi bagi siswa-siswa yang ingin mengikutinya. Program-

program unggulan yang menjadi daya tarik masyarakat tentunya 

didasarkan pada kebutuhan dan sarana pendukungnya, sebab hal 

tersebut harus selalu berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Membangun Brand Image 

Setiap kegiatan dilakukan, tentunya terdapat faktor pendukung 

dan penghambatnya. Tidak terkecuali pada upaya-upaya yang dilakukan 

oleh SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam membangun brand 

imagesekolah untuk meningkatkan daya saing sekolah. Berikut 

merupakan faktor pendukung dan penghambatnya: 

a. Faktor Pendukung 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya terdapat faktor yang 

mendukung kegiatan tersebut, dan tentunya setiap kegiatan, lokasi 

dan situasi memiliki faktor-faktor pendukung yang berbeda. 
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Berikut meruapakan penjelasan Bapak kepala sekolah terkait faktor 

yang mendukung dalam membangun citra sekolah, yakni : 

Dalam membangun citra sekolah yang baik, kami memiliki 

guru-guru yang mampu bekerjasama dengan baik, memiliki 

hubungan yang harmonis didalam sekolah maupun diluar 

sekolah dengan para stakeholder, membangun sarana 

prasarana yang mendukung pembelajaran, membangun 

kerjasama yang baik antara pengurus dan pihak manajemen 

sekolah serta mengkondisikan lingkungan sekitar dan iklim 

sekolah yang kondusif dan nyaman bagi pembelajaran.132 
 

Kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, wali 

murid dan masyarakat merupakan modal yang cukup kuat dalam 

membangun keunggulan sekolah. Sebab melalui hubungan yang 

harmonis, tentunya dapat memudahkan sekolah dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan 

daya saing sekolah. Guru-guru merupakan aktor yang penting 

dalam mengembangkan ide-ide kreatif sehingga dapat 

terealisasikan di sekolah. Berikut pemaparan Bapak Jaka Prayitna, 

S.Pd.I, yakni : 

Menurut saya, yang dominan ya guru-gurunya kreatif dan 

muda-muda, punye semangat juang tinggi. Ketika mereka 

punya ide langsung dimintakan pendapat dengan guru-guru 

lain, baru nanti dimintakan pendapat kepala sekolah disetujui 

apa tidaknya ide tersebut.133 
 

Letak sekolah pun ikut mempengaruhi citra yang dibangun 

sekolah. Meskipun banyak sekolah yang lebih dahulu berdiri, akan 

                                                           
132 Agus Suroyo, M.Pd (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawacara Pribadi. Kantor Kepala Sekolah. 23 Juli 2018 

133  Jaka Prayitna, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 
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tetapi anak-anak sekitar bahkan luar daerah banyak memilih 

bersekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Bapak Hanasto, S.Pd.I, yaitu sebagaimana 

berikut : 

Letak sekolah kami cukup strategis, meskipun lahannya tidak 

luas tapi banyak anak-anak yang berantusias memilih sekolah 

di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pengurus kami juga 

ikut menyarankan kepada para orang tua siswa untuk 

menyekolahkan putra-putrinya disekolah ini.134 
 

Para penguruspun ikut berperan dalam mempromosikan SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin sehingga bisa menjadi seperti 

sekarang ini. Pengurus selalu mendukung setiap gagasan yang 

diambil oleh pihak sekolah asal sesuai dengan ketentuan yang telah 

ada dan tidak menyalahi aturan. Bapak Drs. H.Tamsir, M.Pd, 

menjelaskan bahwa : 

Kami selaku pengurus selalu mendukung setiap langkah yang 

diambil kepala sekolah asalkan sesuai dengan ketentuannya. 

Dan kalaupun terjadi penyimpangan kami mengingatkan 

kalau hal telah dilakukan setidaknya sebagai evaluasi tindak 

lanjut program selanjutnya.135 
 

Rasa saling memiliki sekolah merupakan modal awal yang 

harus terus dipupuk, sebab dengan modal inilah semua orang yang 

terlibat akan secara sadar dan ikhlas mau meningkatkan kualitas 

sekolah ke arah yang lebih baik tentunya. Kerjasama antara kepala 

                                                           
134 Hanasto, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 

135 Drs. H. Tamsir, M.Pd (Ketua Majelis Dikdasmen PDM Gunungkidul). 

Wawancara Pribadi. Kantor PDM Gunungkidul. 23 Juli 2018 
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sekolah, guru, dan pengurus telah nampak disetiap langkah yang 

diambil sekolah. Dan ini merupakan modal positif guna 

membangun daya saing sekolah dalam menghadapi persaingan 

antar lemabaga pendidikan.  

b. Faktor Penghambat 

Semua langkah yang telah diambil pihak sekolah tentunya 

banyak rintangan ataupun hambatan yang dihadapi. Tapi tentunya 

hal tersebut bukanlah masalah ketika permasalahan yang muncul 

dapat diatasi bersama-sama. Hambatan yang sering dialami dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

adalah bagian pendanaan. Berikut penjelasan Bapak Agus Suroyo, 

M.Pd.I, yakni : 

Kalau kendala sebenarnya banyak, tapi biasanya kalau ada 

kegiatan disekolah atau ada perlombaan itu didana. Sebab 

dengan keungan yang terbatas, kita harus bisa mengelolanya 

dengan baik sehingga meskipun dengan dana yang terbatas, 

kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang kita inginkan.136 
 

Dana merupakan penggerak kegiatan-kegiatan yang 

menjadikan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki 

program-program unggulan. Dengan dana yang memadai tentunya 

memudahkan pengelola untuk mengembangkan ide-ide kreatif 

dalam meningkatkan daya saing sekolah. Hal ini senada dengan apa 

yang disampaikan oleh Bapak Jaka Prayitna, S.Pd.I, yaitu : 

                                                           
136 Agus Suroyo, M.Pd (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). 

Wawancara Pribadi. Kantor Kepala Sekolah. 23 Juli 2018 
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Kalau untuk membuat program-program unggulan kan butuh 

dana yang besar, biasanya kita terkendala dipendanaan sih 

selama ini. Tapi ya semua terkadang bisa diatur sesuai 

dengan kebutuhan walaupun terkadang agak sedikit repot 

dalam melaporkannya.137 
 

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah 

dibagian koordinasi. Koordinasi merupakan fungsi manajemen 

yang sangat penting, sebab koordinasi memberikan kepastian 

tindakan dari setiap elemen yang ada sehingga tidak terdapat 

tumpang tindih perintah satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, 

setiap hambatan yang dihadapi tentunya dapat diatasi dengan baik 

sehingga kegiatan atau program yang dilakukan dapat berjalan 

dengan lancar. Berikut penjelasan BapakHanasto, S.Pd.I 

sebagaimana dibawah ini : 

Biasanya kurang koordinasi saja, sehingga kadang-kadang 

ada kegiatan yang molor atau kurang persiapan, tapi ya  bisa 

di back up lah, supaya acara atau kegiatannya dapat berjalan 

dengan lancar.138 
 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dengan Ketua 

Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 

Gunungkidul selaku pengurus yayasan, yang terpenting dalam 

menghadapi hambatan-hambatan yang ada adalah kekompakan 

antar pengelola sekolah. Berikut pernyataan beliau terkait kendala 

                                                           
137  Jaka Prayitna, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 

138 Hanasto, S.Pd.I (Guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin). Wawancara 

Pribadi. Ruang Guru. 23 Juli 2018 
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yang dihadapi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam 

membangun citra positif, yakni : 

Selaku pengurus kami selalu dilapori kalau ada kegiatan yang 

kurang dana, ya kita terkadang hanya bisa membantu sebisa 

kita sesuai kemampuan, asal hal tersebut demi kemajuan 

sekolah. Saya terkadang hanya dalam waktu sebulan sekali 

melakukan pembinaan kepada guru dan karyawan agar selalu 

kompak dalam menyelesaikan setiap program yang jadi 

bagian dari tujuan sekolah.139 
 

Kerjasama yang baik merupakan kunci dalam menyelesaikan 

setiap hambatan yang muncul dalam setiap kegiatan. Dengan 

adanya kekompakan antar pengelola sekolah akan dapat 

meringankan pekerjaan yang akan dihadapinya. Hambatan tentunya 

akan selalu ada, yang terpenting dengan adanya hambatan tersebut 

dapat mempererat kekompakan yang telah terjalin dalam 

membentuk citra positif sekolah.  

 

C. Pembahasan 

1. Brand Image SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul 

a. Mengenalkan Visi dan Misi Sekolah 

Brand image merupakan hasil persepsi oleh pengguna 

layanan pendidikan tentang semua atribut yang melekat pada 

lembaga pendidikan tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam membangun brand 

                                                           
139  Drs. H. Tamsir, M.Pd (Ketua Majelis Dikdasmen PDM Gunungkidul). 

Wawancara Pribadi. Kantor PDM Kabupaten Gunungkidul. 23 Juli 2018 
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image yang positif adalah dengan membangun citra sekolah yang 

baik. Dalam membangun citra sekolah yang baik, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin terhebih dahulu 

menginternalisasikan visi dan misi sekolah ke setiap warga 

sekolah. Hal ini bertujuan agar setiap warga sekolah dapat 

memahami setiap kegiatan maupun program yang dijalankan oleh 

sekolah bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. 

Melalui visi dan misi sekolah, manajemen SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin mencoba membangun citra sebagai 

sekolah unggulan diantara sekolah-sekolah yang lain. Para guru 

ikut berperan pula dalam penyampaian visi dan misi sekolah 

sebagai bentuk membangun citra sekolah. Visi dan misi merupakan 

landasan utama sebuah sekolah, sebab dengan adanya visi dan misi 

maka arah didirikannya sekolah dapat dilalui sehingga mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan.Tujuan pendidikan SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah mampu menjadi jembatan 

dalam mewujudkan cita-cita para siswa-siswanya.  

Visi dan misi merupakan landasan ideal bagi setiap sekolah, 

sebab visi dan misi merupakan tujuan dari berdirinya sekolah 

tersebut. Dengan mengenalkan visi dan misi merupakan salah satu 

langkah awal bagi sekolah untuk menciptakan citra positif di 

masyarakat. Masyarakat akan dapat mengerti visi dan misi sekolah 

ketika mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan 
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sekolah.Sehingga hal tersebut akan mampumenjadikan masyarakat 

untuk mengenal sekolah tersebut dengan citra yang positif.  

Langkah awal ini telah dijelaskan oleh Anggoro sebagai citra 

lembaga pendidikan yaitu citra dalam suatu lembaga pendidikan 

secara keseluruhan tertampilkan dalam perilaku personal warga 

sekolah (guru, siswa, dan para sataf lainnya). Untuk itu ada 

beberapa hal yang dapat meningkatkan citra lembaga pendidikan 

diantaranya adalah sejarah atau riwayat hidup lembaga yang 

gemilang, prestasi yang membawa harus nama lembaga, dan 

keberhasilan dalam output yang meyakinkan masyarakat. Hal-hal 

tersebut dapat akan menunjang usaha humas dalam menciptakan 

citra positif lembaga pendidikan kepada masyarakat terutama 

dalam kwalitas dan input.140Membangun citra yang positif tidak 

serta merta dapat dilakukan sekejap mata, akan tetapi perlu proses 

dan waktu yang lama untuk membangun citra tersebut. 

b. Menciptakan Citra Positif Tentang Sekolah 

Untuk mencapai sebuah tujuan, dibutuhkan sebuah rencana 

yang sistematis dan terarah. Dengan adanya strategi, tentunya akan 

lebih memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Begitu pula 

dengan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul, dalam 

                                                           
140 Linggar Anggoro. 2005. Teori & Profesi Kehumasan. Bumi Aksara. Jakarta. h 

66 



142 

 

rangka menciptakan citra positif di masyarakat, pihak sekolah telah 

menyusun strategi, diantaranya yaitu: 

1) Penyampaian visi dan misi sekolah yang jelas,  

Visi dan misi merupakan cita-cita didirikannya sekolah 

tersebut. dengan mengetahui arah tujuan yang hendak dicapai 

oleh sekolah, tentunya akan memudahkan para segenap warga 

sekolah maupun masyarakat dalam ikut serta mewujudkan 

cita-cita tersebut. 

2) Mendorong guru untuk meningkatkan professionalismenya 

Guru merupakan garda terdepan dalam mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas, dengan adanya guru yang 

professional danberkualitas tentunya akan menambah 

semangat para siswa untuk mengembangkan potensi, bakat dan 

minat yang mereka miliki dalam menuju cita-cita yang mereka 

impikan. 

3) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Lingkungan belajar tentu sangat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, 

lingkungan yang kondusif tentunya dapat menjadikan siswa 

merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. 

4) Pembelajaran yang ramah siswa 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang 

berkesan bagi anak. Hal ini didasarkan bahwa kesan yang telah 
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dimiliki oleh anak tentunya akan mampu melekat diingatannya 

sampai dewasa kelak. Oleh sebab itu, sekolah harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang ramah kepada siswa. 

5) Membangun manajemen yang kuat 

Manajemen merupakan sebuah ilmu tentang cara menata 

sebuah kegiatan maupun acara. Dengan membangun 

manajemen yang kuat akan mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. 

6) Menciptakan kurikulum yang luas tapi seimbang 

Kurikulum merupakan jembatan bagi siswa dalam 

menempuh pembelajaran di sekolah. Dengan berlakunya 

KTSP telah memberikan banyak keleluasaan bagi sekolah 

untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kearifan 

lokal yang ada didaerahnya. Dan hal ini di tangkap oleh SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin sebagai peluang untuk 

membuat kurikulum yang luas tapi seimbang antara 

pendidikan umum dan pendidikan agama. 

7) Penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna 

Penilaian bukannya tentang hasil pembelajaran yang 

telah dilalui siswa. Akan tetapi penilaian tentunya harus 

melibatkan proses pembelajaran itu sendiri, sehingga 

perkembangan siswa dapat terpantau dengan jelas dan rinci. 
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Pelaporan merupakan sebuah tanggung jawab pihak sekolah 

dalam melaporkan hasil pembelajaran oleh siswa di sekolah. 

8) Pelibatan orang tua dan masyarakat 

Orang tua dan masyarakat termasuk kedalam pengguna 

layanan pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai salah satu 

pengguna layanan pendidikan, orang tua dan masyarakat harus 

terlibat didalam kegiatan-kegiatan sekolah. 

Strategi sekolah dalam menciptakan citra positif diawali 

dengan mengevaluasi diri sendiri, kemudian memperbaikinya dari 

internal lembaga melalui penyampaian visi dan misi madrasah ke 

warga madrasah terlebih dahulu, setelah itu baru disampaikan 

kepada masyarakat sekitar. Mendorong para guru untuk selalu 

berkembang sehingga mampu memberikan layanan pendidikan 

yang berkualitas kepada para siswa maupun kepada orang tua 

siswa. Membangun budaya organisasi yang nyaman dan harmonis. 

Menjadikan pembelajaran yang ramah siswa sehingga para siswa 

merasa betah dan kerasan ketika dimadrasah. Membangun 

manajemen yang kuat didalam sekolah yang didasarkan akan 

analisan kebutuhan yang diperlukan sekolah. Menciptakan 

kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal sehingga hal tersebut 

dapat menjadi program unggulan bagi SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin.Pelaksanaan penilaian dan pelaporan prestasi siswa 

sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap siswa, wali siswa, 
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dan pemerintah. Serta melibatkan orang tua siswa dan masyarakat 

sehingga ikut serta dalam melaksanakan pendidikan berdampingan 

dengan lembaga pendidikan sekolah. 

Ferrinadewi telah menjelaskan mengenai brand image dan 

strategi pemasaran dalam membangun brand image, yaitu :141 

1) Sekolah harus terlebih dahulu mendefinisikan secara jelas 

brand personalitynya agar sesuai dengan kepribadian 

konsumennya. Adanya kesesuaian ini menandakan konsumen 

telah mengasosiasikan merek seperti pribadinya sendiri. 

Asosiasi yang kuat ini akan mendorong tercitanya citra merek 

yang positif. 

2) Sekolah harus mengupayakan agar tercipta persepsi bahwa 

merek yang mereka tawarkan sesuai dengan nilai-nilai yang 

diyakini oleh konsumen dalam keputusan pembeliannya 

melalui strategi komunikasinya. 

3) Sekolah dapat melakukan image analysis yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi bagaimana asosiasi konsumen 

terhadap merek. Beberapa langkah yang dapat dilakukan 

pemasar dalam melakukan image analysis: 

a) Mengidentifikasi segala asosiasi yang mungkin telah 

dilakukan konsumen dalam benak mereka. Konsumen 

                                                           
141 Erna Ferrinadewi. 2008. Merek dan Psikologi Konsumen. Graha Ilmu. 

Yogyakarta. h 167-168 
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dapat melakukan interview sederhana tentang apa yang 

konsumen pikirkan tentang suatu produk. 

b) Menghitung seberapa kuat hubungan antara merek yang 

diteliti dengan asosiasi konsumen.   

c) Sekolah harus menyimpulkan dari langkah kedua menjadi 

sebuah pernyataan yang mencitrakan merek secara 

psikologis. 

Pihak sekolah telah memiliki strategi yang cukup matang 

dalam menciptakan citar positif madrasah, mulai dari pembenahan 

di internal madrasah melalui pembentukan manajemen yang kuat 

yang tentunya melibatkan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, 

guru, pengurus yayasan, orang tua siswa hingga masyarakat. 

Pembentukan citra yang positif dilakukan pula melalui promosi 

yang menunjukkan keunggulan sekolah dari pesaing-pesaing 

lainnya. 

2. Daya Saing SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunungkidul 

a. Brand Image Sekolah 

Brand Image merupakan citra yang dipersipkan oleh 

pengguna layanan setelah menggunakan layanan tersebut. Setelah 

melalui penyampaian visi dan misi sekolah serta strategi-strategi 

yang dilakukakan oleh sekolah, penilaian tentunya merupakan hal 

mutlak yang dimiliki oleh pengguna layanan pendidikan, yang 
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disini difokuskan kepada orang tua siswa dan masyarakat sekitar 

sekolah. 

Dari beberapa pendapat yang diperoleh, brand image yang 

telah terbentuk mengenai SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

adalah : 

1) Gedungnya bagus dan bersih 

2) Terdapat pembiasaan sholat sunnah dan wajib secara jama’ah 

3) Keterjaminan keamanan dengan adanya pagar dan gerbang 

yang mengelilingi sekolah 

4) Dipercaya sebagai lembaga pendidikan Islam 

5) Memiliki banyak ekstrakurikuler 

6) Letak sekolah yang mudah dijangkau dan dekat dengan jalan 

raya 

7) Memiliki siswa-siswa yang yang berprestasi 

8) Guru-guru yang kreatif 

Brand image SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin merupakan 

gambaran yang dikemukakan oleh orang tua siswa dan masyarakat 

sekitar sekolah. SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin telah 

dicitrakan sebagai sekolah unggulan dan berprestasi, sehingga hal 

tersebut telah mampu mempengaruhi persepsi para orang tua siswa 

dan masyarakat. 

Sutisna telah menjelaskan bahwa manfaat brand image 

adalah sebagai berikut : 
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1) Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, 

lebih mungkin untuk melakukan pembelian, 

2) Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan 

memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap 

merek produk lama, dan 

3) Kebijakan family branding dan leverage branding dapat 

dilakukan jika citra produk yang telah ada positif.142 

Brand image yang positif tentunya akan mampu menarik 

minat para anak maupun orang tua anak sehingga berkeinginan 

untuk bersekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, dan 

tentunya akan banyak manfaat yang dapat diperoleh sekolah ketika 

mampu membangun citra sekolah yang positif. 

b. Kompetitor Baru 

Persaingan dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru. 

Sebab setiap sekolah tentunya akan memiliki strategi berbeda satu 

dengan yang lain untuk menghadapi persaingan antar sekolah. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin juga memiliki upaya dalam 

menghadapi persaingan tersebut; dalam menghadapi persaingan 

antar sekolah, SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin telah 

membangun daya saing. 

                                                           
142 Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Reamaja 

Karya. Bandung. h 83 
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Dalam membangun daya saing sekolah, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah memberikan layanan 

pendidikan yang berkualitas melalui : 

1) Masukan (input); yaitu siswa yang terseleksi dengan 

menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi 

kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan 

bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun 

ekstrakurikuler. 

3) Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya 

potensi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun 

sosial psikologis. 

4) Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul 

baik dari penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, 

maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu 

disediakan insentif tambahan bagi guru berupa uang maupun 

fasilitas lainnya. 

5) Kurikulumnya dipercaya dengan pengembangan dan 

improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar 

peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi 

belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang 

seusianya. 
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6) Proses belajar mengajar yang berkualitas dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable) baik kepada siswa, 

lembaga maupun masyarakat. 

7) Memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah yang 

berdampak sosial kepada lingkungan sekitarnya. 

8) Standar kelulusan yang ditetapkan sekolah adalah siswa harus 

lulus ujian nasional tapi juga siswa harus mampu membaca al-

Qur’an serta harus dapat menghafal al-Qur’an bebarapa Juz 

dan doa’-do’a harian. 

Adapun langkah strategis yang dilakukan dalam 

memenangkan persaingan antara lembaga pendidikan adalah 

sebagaimana berikut : 

1) Analisis lingkungan, dengan mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dan memahami lingkungan, 

pengguna jasa pendidikan, dan sekolah-sekolah pesaing. 

2) Membentuk strategi, analisa lingkungan telah memberikan 

gambaran dasar untuk membangun daya saing sekolah yang 

selanjutnya ditindak lanjuti dengan membentuk strategi. 

3) Pelaksanaan strategi, setelah perencanaan telah dibentuk 

selanjutnya adalah tinggal melaksanakan strategi tersebut. 

4) Evaluasi, evaluasi perlu dilakukan untuk menganalisa proses 

yang telah berlangsung yang selanjutnya akan digunakan 

sebagai perbaikan program-program selanjutnya. 
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Langkah strategis yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin diawali dengan analisa lingkungan sekolah, baik itu 

dari internal sekolah dan analisa kelebihan dan kelemahan pesaing. 

Dilanjutkan dengan membentuk strategi dan proses pelaksanaannya 

lalu diteruskan dengan evaluasi atas segala sesuatu yang telah 

dikerjakan. Kekuatan lain yang dimiliki SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin adalah upaya dalam membentuk daya saing adalah 

dengan membangun perbedaan antara sekolah-sekolah lain. 

Perbedaan tersebut tentunya dibidang yang positif dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Kekuatan lain yang dimiliki oleh 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah pelibatan setiap unsur 

yang berada di sekolah dalam membangun daya sain madrasah. Hal 

ini tentunya menjadi kekuatan bagi sekolah dalam menjaga 

kekompakan dan kerjasama antara sesama warga sekolah. 

Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah sesuai dengan apa yang telah 

disampaikan oleh Mulyasana bahwa strategi yang dibuat harus 

disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan ke 

depan. Kemudian diimplementasikan (strategy implementation) 

sesuai dengan tuntutan perubahan dan dinamika persaingan, 

selanjutnya dievaluasi (strategy evaluation) dalam rangka 

mengukur kekuatan suatu strategi yang diterapkan, apakah sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perubahan atau justru 
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menyimpang dari segmen persaingan. Evaluasi tersebut dibutuhkan 

untuk dijadikan umpan balik dalam menetapkan strategi baru sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perubahan.143 

Dalam menghadapi persaingan antar lembaga, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah menetapkan langkah-langkah 

strategis dalam membangun daya saing madrasah. Daya saing 

merupakan kemampuan yang dibangun oleh sekolah sehingga 

dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Daya saing sendiri 

dapat diimplementasikan diberbagai elemen dalam madrasah, 

mulai dari kepemimpinan, guru, siswa, proses pembelajaran, 

kurikulum, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekolah. 

Kemampuan bersaing yang dibangun tentunya harus 

melibatkan semua pihak yang memiliki peran didalam madrasah, 

sebab dengan adanya kerjasama yang baik akan memudahkan 

setiap langkah yang diambil.  

Persaingan didalam kehidupan merupakan sesuatu yang pasti 

terjadi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan, hanya mereka yang 

siap menghadapi persaingan yang akan mampu bertahan. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah mempersiapkan diri dalam 

menghadapi persaingan tersebut, melalui membangun 

kepemimpinan yang kuat dan gigih serta menganalisa kelebihan 

                                                           
143 Dedy Mulyasana. 2015. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Remaja 

Rosdakarya. Bandung. h194 
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dan kelemahan sekolah-sekolah pesaing sehingga hal tersebut dapat 

menjadi peluang atau terobosan baru dalam dunia pendidikan. 

Tidak hanya kepemimpinan dan analisa kelebihan serta 

kelemahan pesaing yang menjadi prioritas, Sikap untuk siap 

bersaing tentunya harus dipupuk disetiap diri guru sehingga mampu 

menjadi salah satu penambah semangat dalam mengahadapi 

persaingan antar lembaga pendidikan. Tentunya hal tersebut akan 

mampu menambah gairah guru untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas yang dimilikinya dalam memberikan pembelajaran yang 

berkualitas kepada para siswanya. Guru yang memiliki motivasi, 

akan mampu menjadikannya berkembang secara professional. 

Sebab guru tentunya dituntut untuk selalu mengembangkan 

kompetensinya sehingga tidak mengalami kemandekan. 

Semangat untuk bersaing tentunya menjadi modal tersendiri 

bagi guru-guru di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, akan tetapi 

persaingan yang dilakukan tentunya harus mampu berdampak 

positif bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa, orang tua 

maupun masyarakat. Tujuan didirikannya sekolah adalah sebagai 

lembaga pendidikan yang ikut serta dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Mulyasana menjelaskan daya saing pendidikan tidak 

dimaksudkan untuk menghancurkan atau mematikan lembaga-

lembaga pendidikan sebagaimana militer menghancurkan lawan-
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lawannya dalam peperangan, atau tudak seperti para pebisnis 

menggunakan strategi bersaing untukmelumpuhkan para 

pesaingnya agar mereka memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya. Peningkatan daya saing pendidikan dimaksudkan agar 

sekolah atau lembaga pendidikan tinggi dapat mempersiapkan 

masa depan peserta didiknya agar mereka dapat hidup di zamannya 

yang berbeda dengan zaman ketika mereka menuntut ilmu.144 

Sikap dalam menghadapi persaingan dalam dunia pendidikan 

tentunya harus selalu dibangun, sebab hal tersebut merupakan 

modal penting bagi madrasah dalam menghadapinya. Sikap 

bersaing dapat dibangun melalui kepemimpinan yang kuat dan 

gigih sehingga hal tersebut akan mampu juga meningkatkan 

motivasi guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam 

mengahadapi persaingan yang ada. Pembenahan-pembenahan 

diberbagai bidang yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin telah menunjukkan bahwa sekolah telah siap dalam 

persaingan dalam dunia pendidikan. Dan hal ini tentunya akan 

dapat menjadi pendorong bagi sekolah untuk selalu berkembang 

sesuai dengan kebutuhan zaman. Tetapi tetap dalam koridor yang 

sama, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Program Unggulan 

                                                           
144 Dedy Mulyasana. Op. Cit. h 193 
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Dalam upaya membangun brand image sekolah, tentunya 

dimulai dengan upaya membangun citra sekolah itu sendiri. 

Melalui menciptakan program-program unggulan, SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin telah membangun citra sekolah 

unggulan guna membentuk daya saing dalam menghadapi 

persaingan dalam dunia pendidikan.  

Selain program kurikuler yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin juga memiliki 

program ekstrakurikuler wajib untuk peserta didik kelas tujuh 

program fullday seperti Tapak Suci dan HW, sedangkan 

ekstrakurikuler pilihan meliputi dua jenis yaitu akademik, olahraga, 

kesenian, jurnalistik dan public speaking. Pihak sekolah senantiasa 

memfasilitasi para siswa yang unggul untuk mengikuti berbagai 

lomba baik itu tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten 

bahkan internasional. Dan juga membangun budaya sekolah yang 

kondusif sehingga mampu membuat nyaman dan tenang para siswa 

sehingga dapat belajar.  

Ide-ide kreatif dalam memunculkan program-program 

unggulan di sekolah tidak serta merta muncul begitu saja. Hal ini 

didasarkan analisa lingkungan terlebih dahulu. SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin melihat terdapat peluang untuk 

melakukan terobosan dalam memiliki tiga program unggulan. Dan 

ternyata hasilnya cukup membanggakan, sebab setelah memiliki 
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tiga program unggulan, banyak anak yang tertarik bersekolah 

disekolah dan tentunya hal ini pula dibarengi dengan diperolehnya 

banyak prestasi baik kecamatan maupun tingkat internasional. 

Bukan hanya melalui ekrtakurikuler, SMP Muhammadiyah 

Al-Mujahidin juga mendorong dan menfasilitasi para siswa-

siswanya untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 

Selain sebagai ajang promosi keunggulan sekolah, Tujuan lain dari 

upaya ini adalah melatih mental anak. Tentunya hal ini menjadi 

pengalaman yang akan selalu berkesan pada diri anak. 

Ciri-ciri sekolah unggul menurut Ekosusilo adalah sekolah 

yang memiliki indikator sebagai berikut: 1) prestasi akademik dan 

nonakademik di atas rata-rata sekolah yang ada di daerahnya;(2) 

sarana dan prasarana dan layanan yang lebih lengkap; 3) sistem 

pembelajaran lebih baik dan waktu belajar lebih panjang; 4) 

melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar; 5) 

mendapat animo yang besar dari masyarakat, yang dibuktikan 

banyaknya jumlah pendaftar dibanding dengan kepasitas kelas; 6) 

biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah disekitarnya.145 

Program-program unggulan yang dibangun SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin didasarkan pada analisa lingkungan 

sekitar sekolah. Hal ini menghasilkan terobosan untuk memiliki 

                                                           
145 Madyo Ekosusilo. 2003. Sekolah Unggul Berbasis Nilai. Bantara Press. 
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tiga program unggulan dengan tujuan menarik minat anak maupun 

calon orang tua siswa untuk bersekolah di sekolah. Tidak hanya 

dibidang kurikuler, SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin juga 

menfasilitasi para siswa-siswanya yang berpretasi untuk ikut dalam 

perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik baik itu 

ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Selain betujuan 

membangun citra sebagai sekolah unggulan dan berprestasi 

tentunya hal ini mampu menjadi pembelajaran bagi siswa yang 

mengikuti lomba maupun menjadi motivasi bagi siswa-siswa yang 

ingin mengikutinya. Program-program unggulan yang menjadi 

daya tarik masyarakat tentunya didasarkan pada kebutuhan dan 

sarana pendukungnya, sebab hal tersebut harus selalu berjalan 

sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Membangun Brand Image 

a. Faktor Pendukung 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya terdapat faktor yang 

mendukung kegiatan tersebut, dan tentunya setiap kegiatan, lokasi 

dan situasi memiliki faktor-faktor pendukung yang berbeda. 

Berikut faktor yang mendukung dalam membangun citra sekolah, 

yakni:  

1) Guru-guru yang kreatif dan mampu bekerjasama dengan 

baik,   
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2) Memiliki hubungan yang harmonis didalam sekolah maupun 

diluar sekolah dengan para stakeholder,  

3) Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran,  

4) Kerjasama yang baik antara pengurus dan pihak manajemen 

sekolah,  

5) Kondisikan lingkungan sekitar dan iklim sekolah yang 

kondusif dan nyaman bagi pembelajaran.  

6) Letak sekolah yang strategis. 

Kerjasama yang baik antara kepala masradah, guru, siswa, 

wali murid dan masyarakat merupakan modal yang cukup kuat 

dalam membangun keunggulan sekolah. Sebab melalui hubungan 

yang harmonis, tentunya dapat memudahkan sekolah dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan 

daya saing sekolah.   

Rasa saling memiliki sekolah merupakan modal awal yang 

harus terus dipupuk, sebab dengan modal inilah semua orang yang 

terlibat akan secara sadar dan iklas mau meningkatkan kualitas 

sekolah ke arah yang lebih baik tentunya. Kerjasama antara kepala 

sekolah, guru, dan pengurus telah nampak disetiap langkah yang 

diambil sekolah. Dan ini merupakan modal positif guna 

membangun daya saing sekolah dalam menghadapi persaingan 

antar lembaga pendidikan. 

b. Faktor Penghambat 
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Semua langkah yang telah diambil pihak sekolah tentunya 

banyak rintangan ataupun hambatan yang dihadapi. Tapi tentunya 

hal tersebut bukanlah masalah ketika permasalahan yang muncul 

dapat diatasi bersama-sama. hambatan yang sering dialami dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin 

adalah dibagian pendanaan.   

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah 

dibagian koordinasi. Akan tetapi, setiap hambatan yang dihadapi 

tentunya dapat diatasi dengan baik sehingga kegiatan atau program 

yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 

Kerjasama yang baik merupakan kunci dalam menyelesaikan 

setiap hambatan yang muncul dalam setiap kegiatan. Dengan 

adanya kekompakan antar pengelola sekolah akan dapat 

meringankan pekerjaan yang akan dihadapinya. Hambatan 

tentunnya akan selalu ada, yang terpenting adanya dengan adanya 

kendala tersebut dapat mempererat kekompakan yang telah terjalin 

dalam membentuk citra positif sekolah. 

 

  


