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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Persaingan global di dunia pendidikan pada era modern menunjukkan 

kedinamisan sektor pendidikan. Menghadapi persaingan global,  pemerintah  

selalu berupaya memprioritaskan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa agar dapat bersaing dengan pendidikan tingkat internasional. Upaya 

pemerintah tersebut termuat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 

ayat 4 yang berbunyi “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang 

– kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan”. Selain pemerintah, 

lembaga pendidikan secara mandiri juga berupaya melakukan berbagai 

tindakan untuk mengatasi persaingan yang telah bergeser menuju konteks, 

substansi, dan strategi sehingga terjadi kecenderungan kompetensi pada saat 

penyelenggaraan pendidikan. Persaingan antar lembaga pendidikan merupakan 

sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dan berlangsung semakin ketat. 

Persaingan yang semakin ketat, memunculkan desakan yang ditujukan kepada 

lembaga pendidikan untuk memperbaiki pengelolaan secara profesional 

sehingga lembaga pendidikan tidak hanya bertahan hidup saja namun juga 

mempunyai motivasi untuk berkembang maju dan bersaing.  

        Pendidikan berkualitas tidak hanya penting bagi individu dan masyarakat 

terpelajar, namun juga menjadi bekal utama saat menghadapi kompetisi global 

yaitu persaingan antar bangsa yang sangat ketat dan membawa pengaruh 

terhadap seluruh dimensi kehidupan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya 

menjadi harapan pihak sekolah namun juga orang tua saat memilih lembaga 

pendidikan yang akan menjadi tempat menuntut ilmu dan mengembangkan 

bakat  anaknya, sehingga saat ini banyak orang tua yang sangat teliti ketika 

memilih lembaga pendidikan yang dapat menjamin keinginannya tersebut.
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         Lembaga pendidikan dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 pasal 1 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, serta standar 

penilaian peserta didik. Menurut Timur, Saud, & Suhardan (2018) ukuran mutu 

atau kualitas dapat dilakukan dengan melihat kompetensi guru, metode 

pendidikan dan pengajaran, visi dan misi sekolah, kurikulum, serta prestasi 

sekolah dan fasilitas yang mendukung. Berkaitan dengan ukuran lembaga 

pendidikan yang bermutu atau berkualitas mengharuskan lembaga pendidikan 

tersebut untuk selalu mengelola manajemennya dengan melakukan 

perencanaan strategi yang matang. Pendekatan sistem manajemen yang tepat 

akan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi kepala sekolah, guru, dan 

karyawan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lembaga 

pendidikan. Setiap lembaga pendidikan diharapkan senantiasa melakukan 

evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan terhadap layanan dan kemajuannya 

sehingga ditemukan kekurangan yang dapat diperbaiki serta dapat membantu 

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. 

          Persepsi yang tumbuh di pola pikir masyarakat mengenai lembaga 

pendidikan yang berkualitas selalu mengarah pada prestasi, biaya pendidikan 

yang tinggi, dan fasilitas yang tersedia di sekolah sehingga sekolah tersebut 

memiliki citra sebagai sekolah yang berkualitas di masyarakat. Orang tua 

beranggapan bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas akan mempunyai 

dampak terhadap jenjang karir maupun pendidikan anak selanjutnya, sehingga 

memunculkan kesenjangan antara sekolah yang ramai pendaftar dan sekolah 

yang sepi pendaftar. Hal ini memunculkan suatu permasalahan bagi pemerintah 

maupun pihak sekolah karena ketika sekolah sepi pendaftar terjadi secara terus 

menerus akan mengakibatkan sekolah tersebut tidak dapat bertahan dan 

terpaksa dibubarkan.    

         Citra positif yang tertanam di benak masyarakat merupakan hasil dari 

sebuah branding yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut pendapat Malik 
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(2018:10) branding merupakan cara membangun persepsi dan memposisikan 

suatu produk, usaha, ataupun bangsa atau suku atau lain. sehingga lembaga 

pendidikan membutuhkan strategi branding guna menawarkan jasa pendidikan 

yang terbaik bagi orang tua dan peserta didik salah satunya melakukan kerja 

sama dengan seluruh pihak yang bersangkutan guna mensosialisasikan tujuan, 

visi, misi, prestasi, identitas, dan keunggulan – keunggulan lainnya. Branding 

yang dilakukan setiap sekolah berbeda begitu pula kesan atau citra positif yang 

dihasilkan. Perbedaan tersebut dapat kita amati terdapat beberapa sekolah di 

kota Surakarta yang tidak diminati oleh masyarakat dan terpaksa ditutup . Guna 

menanggulangi masalah tersebut, branding sangat diperlukan oleh lembaga 

pendidikan untuk menanamkan kesan positif kepada masyarakat sehingga 

dapat menarik minat masyarakat  untuk menyekolahkan putra – putrinya. 

         Menurut hasil penelitian Qibtiyah (2018) terdapat beberapa strategi 

membangun citra sekolah swasta yaitu pelayanan sekolah yang baik, prestasi 

sekolah dalam bidang akademik maupun non akademik, sertifikat International 

Organization for Standardization (ISO), renovasi bangunan sekolah, dan 

menjalin komunikasi antar sekolah. Beberapa strategi tersebut dapat menjadi 

tolak ukur masyarakat dalam melihat citra sekolah yang akan dipilih untuk 

putra – putrinya. Adanya strategi branding  menjadi sinyal positif  bagi sekolah 

dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kepercayaan 

orang tua terhadap sekolah. 

         Fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut menggerakkan seluruh  

sekolah terutama sekolah swasta untuk selalu melakukan evaluasi, inovasi, dan 

secara terus menerus berusaha membuat strategi dalam membangun citra 

sekolah dari seluruh aspek seperti aspek pembelajaran, proses pembelajaran, 

sarana dan prasarana, serta memaksimalkan output yang dihasilkan karena 

dapat kita amati masyarakat cenderung menganggap sekolah swasta masih 

kalah dalam hal kuaitas jika dibandingkan dengan sekolah negeri jika 

dipandang dari beberapa sekolah negeri di Surakarta yang mana rata – rata 

jumlah animo masyarakat yang mendaftar lebih tinggi dari sekolah swasta. Hal 
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ini disebabkan sebagian besar masyarakat mempunyai anggapan bahwa dengan 

menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri merupakan pilihan terbaik jika 

dipandang dari segi biaya yang rendah dan fasilitas yang sudah menunjang, 

tentunya anggapan tersebut akan memunculkan problematika bagi sekolah - 

sekolah swasta kemudian mendorong pemerintah untuk mulai menghapus 

deskriminasi pendidikan antara sekolah RSBI, sekolah umum, dan sekolah 

swasta atau yayasan.  

         Pengahapusan deskriminasi pendidikan tersebut mengakibatkan 

bermunculan sekolah swasta yang mempunyai latar belakang islami berlomba - 

lomba membuat strategi untuk menjadi unggul dan mempunyai kualitas di 

mata masyarakat serta dianggap sebagai pendidikan paket lengkap di era 

modern karena mampu memberikan citra positif melihat banyak terjadinya 

kasus pelanggaran moral yang disebabkan karena kurangnya  pengetahuan 

agama pada anak di sekolah negeri. Lahirnya lembaga pendidikan Islam 

unggulan pada saat ini merupakan salah satu keberhasilan inovasi pemikiran 

Islam yang dinamis. 

           Hadirnya sekolah yang berlatar belakang islami unggulan bertujuan 

untuk mewujudkan pendidikan dengan sistem yang berkualitas dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang lebih mumpuni. Sekolah Islam unggulan dapat dibentuk dengan 

sebuah formulasi konsep, visi, misi serta tujuan yang hendak dicapai. Pendapat 

Rusdiana (2014:235) berkenaan dengan ciri – ciri sekolah Islam yang unggul 

antara lain: (1) mempunyai kepemimpinan dan manajemen yang kuat, (2) 

mempunyai kualitas sumber daya yang unggul, (3) siswa yang berkualitas, (4), 

sarana dan prasarana yang mendukung, (5) kurikulum yang berkembang secara 

adaptif, (6) kerja sama kelembagaan dan dukungan masyarakat luas. Lembaga 

pendidikan yang mempunyai latar belakang sebagai sekolah Islam yang unggul 

bukan sekedar slogan, melainkan juga mempunyai tanggung jawab untuk 

mengemban amanah yang mulia untuk menghasilkan output yang bermutu 

baik. Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi model yang patut 

dicontoh oleh lembaga pendidikan lainnya sehingga tidak unggul sendirian 
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tetapi juga membantu sekolah dengan latar belakang yang sama dapat 

meningkatkan kualitas pendidikannya karena di Indonesia masih banyak 

sekolah Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah 

sekolah umum. 

          Berdasarkan data laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, jumlah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Surakarta terdapat 50 Sekolah yang 

terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta. Sekolah Negeri 

berjumlah 9 sekolah atau 18% dari jumlah keseluruhan sedangkan sekolah 

swasta berjumlah 41 sekolah atau sebesar 82% dari jumlah keseluruhan. Data 

tersebut menunjukkan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah sebanyak 5 sekolah atau sebesar 12% dari jumlah sekolah 

swasta, kemudian untuk Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) 

berjumlah 1 atau sebesar 2,4% dari jumlah sekolah swasta, dan  yang lainnya 

merupakan sekolah madrasah serta sekolah yayasan non Islam. Sehubungan 

dengan data yang diperoleh, persaingan antar sekolah swasta di kota Surakarta 

lebih dominan jika ditinjau dari jumlahnya. Meskipun demikian, berdasarkan 

laporan hasil ujian nasional Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2015/2016 sampai 

2018/2019 rata – rata sekolah negeri lebih banyak yang mengisi peringkat 

sepuluh besar walaupun harus bersaing dengan sekolah swasta yang jumlahnya 

tidak sedikit, sedangkan sekolah swasta hanya beberapa saja yang mampu 

menembus sepuluh besar, antara lain: SMK Farmasi Nasional Surakarta, SMK 

Analis Kesehatan Nasional Surakarta, SMK Mikael Surakarta, SMK IT Smart 

Informatika Surakarta, dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta.   

         Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik pada lembaga pendidikan SMK 

Islam Terpadu Smart Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum lainnya 

meskipun dengan latar belakang sekolah Islam Terpadu dan Muhammadiyah. 

Seperti sekolah madrasah, sekolah Islam Terpadu merupakan sekolah yang 

memadukan materi pengetahuan umum dan pengetahuan agama menjadi satu 
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rangkaian dalam penyelenggaraannya sama halnya dengan sekolah 

Muhammadiyah yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. 

        Berdasarkan observasi awal, SMK Islam Terpadu Smart Informatika 

merupakan satu – satunya sekolah gratis yang berada di Kota Surakarta. 

Sekolah tersebut didirikan pada tahun 2009 oleh Yayasan Solo Peduli yang 

ditujukan untuk membantu anak – anak kurang mampu tetapi berprestasi agar 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bidang keahlian 

yang difokuskan oleh Sekolah Menengah Kejuruan IT Smart Informatika 

adalah Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) serta menekankan pada ilmu 

agama kepada siswa. SMK IT Smart Informatika sebagai Sekolah Menengah 

Kejuruan swasta di Kota Surakarta merupakan sekolah Islam Terpadu yang 

berprestasi dan sering masuk peringkat sepuluh besar di kota Surakarta. 

          SMK Muhammadiyah 4 Surakarta merupakan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dengan program keahlian farmasi, kimia industri, dan tata 

kecantikan kulit dan rambut juga menunjukkan prestasi baik dari segi 

akademik maupun di luar akademik. Berdasarkan observasi awal yang telah 

dilakukan, dari tahun ke tahun SMK Muhammadiyah 4 Surakarta sering masuk 

peringkat 10 besar Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Kota Surakarta. Hasil ini tentu tidak terlepas dari strategi sekolah 

yang tepat sehingga memberikan hasil yang sesuai harapan sekolah. 

Sehubungan dengan prestasi yang diperoleh tersebut, SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta  menjadi salah satu sekolah Muhammadiyah yang mampu bersaing 

dengan sekolah favorit lainnya di Kota Surakarta. 

         Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian yang 

berbasis kualitatif di SMK IT Smart Informatika dan SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta dengan mengangkat judul :  

“ STRATEGI BRANDING SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK IT 

SMART INFORMATIKA DAN SMK MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 

DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN ” .  



7 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan konteks permasalahan di atas, peneliti memfokuskan 

penelitian pada strategi branding Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT Smart 

Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta dalam 

Menghadapi Persaingan Penyelenggaraan Pendidikan dengan rumusan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana perbedaan brand yang dibangun oleh SMK IT Smart 

Informatika dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

b. Apa saja faktor – faktor pembangun brand Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) swasta berbasis Islam Terpadu dan Muhammadiyah dalam 

menghadapi persaingan penyelenggaraan pendidikan di SMK IT Smart 

Informatika dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

c. Bagaimana langkah – langkah penerapan strategi branding di SMK IT 

Smart Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

d.  Apa saja manfaat dari strategi branding yang diterapkan oleh SMK IT 

Smart Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan perbedaan brand yang dibangun oleh SMK IT Smart 

Informatika dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. 

b. Menjelaskan perbedaan  faktor – faktor pembangun brand Sekolah 

Menengah Kejuruan swasta berbasis Islam Terpadu dan Muhammadiyah 

dalam menghadapi persaingan penyelenggaraan pendidikan di SMK IT 

Smart Informatika dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. 

c.  Mendeskripsikan perbedaan langkah – langkah penerapan strategi 

branding di SMK IT Smart Informatika Surakarta dan SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

d.  Mendeskripsikan dampak dari strategi branding yang diterapkan di SMK 

IT Smart Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat bagi Peneliti 

a. Memperkaya ilmu pengetahuan mengenai manajemen pemasaran 

melalui branding.  

b.  Sebagai rujukan peneliti yang lebih lanjut, untuk memberikan tawaran 

ilmu pengetahuan maupun praktik. 

c. Menambah wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai strategi 

masing – masing sekolah swasta yang berbasis Islam Terpadu dan 

Muhammadiyah dalam menghadapi persaingan penyelenggaraan 

pendidikan dengan sekolah lainnya. 

2. Manfaat bagi Sekolah 

          Memberikan analisa alasan pentingnya membangun Brand pada 

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam menghadapi persaingan 

penyelenggaraan pendidikan dan sebagai bahan evaluasi sekolah. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

a. Sebagai acuan dan pertimbangan dalam memilih sekolah  

b. Menambah wawasan kepada masyarakat mengenai SMK IT Smart 

Informatika Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


