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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagaimana yang tercantum beriku ini : 

1. Upaya yang dilakukan dalam membangun brand image di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin dilaksanakan dengan cara 

penyampaian visi dan misi yang jelas dan menciptakan citra positif 

sekolah dengan mendorong guru-guru untuk meningkatkan 

professionalismenya, menciptakan lingkungan yang kondusif, 

pembelajaran yang ramah siswa, membangun manajemen yang kuat, 

menciptakan kurikulum yang luas tapi seimbang, penilaian dan 

pelaporan prestasi siswa yang bermakna, serta pelibatan orang tua dan 

masyarakat. 

2. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing sekolah di 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah menciptakan brand image 

sekolah yang positif, senantiasa mengantisipasi pesaing dan 

munculnya kompetitor baru, dan menciptakan program-program 

unggulan. 

3. Faktor yang menjadi mendukung dalam membangun brand image 

untuk meningkatkan daya saing sekolah di SMP Muhammadiyah Al-

Mujahidin adalah guru-guru yang kreatif dan mampu bekerjasama 
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dengan baik, memiliki hubungan yang harmonis didalam sekolah 

maupun diluar sekolah dengan para stakeholder, sarana prasarana 

yang mendukung pembelajaran, kerjasama yang baik antara pengurus 

dan pihak manajemen sekolah, kondisi lingkungan sekitar dan iklim 

sekolah yang kondusif dan nyaman bagi pembelajaran, serta letak 

sekolah yang strategis. Adapun hambatan dalam membangun brand 

image untuk meningkatkan daya saing sekolah di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah dibagian pendanaan dan 

koordinasi. Dan kerjasama yang baik merupakan kunci dalam 

menyelesaikan setiap hambatan yang muncul. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan permasalahan yang penulis yang bahas dalam penelitian 

ini yaitu mengenai Membangun Brand Image Dalam Upaya Meningkatkan 

Daya Saing Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin,  maka penulis 

hendak menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

informasi tentang perlunya peninjauan kembali dalam membangun 

brand image Sekolah yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sekitar madrasah. Bahwa kepala sekolah memiliki peranan yang penting 

dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengembangkan madrasah, 

sebab sebagai top manager, kepala sekolah merupakan pihak yang 
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berwenang dalam mengelola madrasah dalam menuju visi dan misi 

sekolah. 

2. Bagi pengelola institusi pendidikan, bahwa realita persaingan 

pendidikan disekolah negeri maupun swasta perlu mendapat perhatian 

khusus. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang jumlah siswa 

yang bisa ditampung oleh setiap sekolah. Sehingga persaingan yang 

terjadi adalah persaingan yang kondusif. 

3. Bagi guru dan pegawai hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya melalui 

berbagai upaya mandiri yang bisa dilakukan guna ikut bersaing dalam 

dunia pendidikan. 

4. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan 

model yang lebih luas, di mana dapat digunakan objek penelitian lebih 

banyak serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang 

lebih banyak agar dapat mengungkap realita yang sebenarnya dengan 

setting lokasi dan waktu yang berbeda. 

 

C. Penutup 

Segala puji hanya milik Allah SWT tuhan semesta alam yang 

melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Adanya keterbatasan kemampuan peneliti, 

maka penulis tentu masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. 
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Akhirnya tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberi bantuan baik moril dan materiil, serta teriring doa 

semoga menjadi amal sholih dan mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin  

 

  


