
STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

DAYA SAING SEKOLAH ISLAM 

(STUDI KASUS DI MI MUHAMMADIYAH PILANG DAN  

SD MUHAMMADIYAH TERPADU MASARAN SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2019/2020) 

COVER 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II 

pada Jurusan Magister Pendidikan Agama Islam 

Oleh: 

Muhammad Nur Latif 

NIM: O 100180011 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



ii 

HALAMAN PERSETUJUAN 



iii 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

DAYA SAING SEKOLAH ISLAM 

(STUDI KASUS DI MI MUHAMMADIYAH PILANG DAN  

SD MUHAMMADIYAH TERPADU MASARAN SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2019/2020) 

ABSTRAK 

  Budaya organisasi dalam manajemen perubahan sekolah Islam hendaknya 

segera di hadirkan oleh penyelenggara sekolah agar meningkatkan daya saing 

sekolah Islam dalam kancah pendidikan Islam, dengan begitu perlu adanya strategi 

khusus agar sekolah mampu berdaya saing, MI Muhammadiyah Pilang dan SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen merupakan sekolah yang sudah berdaya 

saing dan perlu meningkatkan daya saing tanpa henti. 

 

  Kepala sekolah dalam meningkatkan daya saing sekolah Islam 

menggunakan dua strategi bauran pemasaran dan membangun Brand Image. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa strategi, problem dan solusi dalam 

strategi peningkatan daya saing sekolah Islam di MI Muhammadiyah Pilang dan 

SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

 

  Hasil penelitian ini melalui 7 elemen bauran pemasaran diantara 

temuannya, Product (produk) memiliki beberapa program unggulan dan 

ekstrakulikuler. Price (harga), penawaran fokus biaya rendah untuk MIM Pilang 

dan untuk SDMT Masaran fokus Skimming Price selaras dengan fasilitas dan 

kualitas. Place (tempat), lokasi MIM Pilang kondusif berada didesa karena fokus 

tahfidz target marketnya berada di desa dan SDMT strategis berada di pusat 

kecamatan yang kondusif yang memudahkan akses konsumen ke sekolah dari 

berbagai daerah, Promotion (promosi) MIM Pilang sosialisasi secara langsung dan 

SDMT Masaran aktif dengan membuat konten publikasi lewat media sosial. People 

(sumber daya manusia) MIM Pilang dan SDMT memiliki tenaga kependidikan 

yang mumpuni dalam bidangnya. Physical evidence (bukti fisik) MIM Pilang dan 

SDMT terus melengkapi fasilitas sarana dan prasarana. Process (proses), MIM 

Pilang dan SDMT menerapkan kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan 

agama Islam. Melalui strategi brand image MIM Pilang dan SDMT Masaran selalu 

mengadakan kegiatan bersama warga dan mengadakan perbaikan kualitas terus 

menerus terutama prestasi siswa. 

 

  Problem dan solusi dalam peningkatan daya saing di kedua sekolah tersebut 

diantaranya sarana prasarana yang belum lengkap dengan solusi membuat skala 

prioritas untuk segera di lengkapi, masalah pendanaan dengan solusi mencari 

donatur tetap pengembangan dan membuat badan usaha sekolah, masalah kualitas 

sumber daya manusia dengan solusi mengadakan berbagai pelatihan dan arahan. 

Kata kunci: strategi daya saing; sekolah Islam; bauran pemasaran; brand image 



 

 

2 

 

ABSTRACT 

  Organizational culture in the management of change in Islamic schools 

should be immediately presented by school administrators in order to increase the 

competitiveness of Islamic schools in the arena of Islamic education, thus, there 

needs to be a special strategy so that schools are able to be competitive, MI 

Muhammadiyah Pilang and SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen are 

schools that are already competitive and need to improve competitiveness 

endlessly.  

 

  Principals of schools in increasing the competitiveness of Islamic schools 

use two strategies, marketing mix and building a school brand image. The purpose 

of this research is to find out some strategies, problems, and solutions as an effort 

to increase the competitiveness of Islamic schools in MI Muhammadiyah Pilang 

and SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen. This research uses fields 

research methods. Data collection techniques with observation, interviews, and 

documentation. 

  

  The result of this research through 7 elements of the marketing mix, among 

the findings, product, has several excellent and extracurricular programs, price, low 

cost focus offering for MI Muhammadiyah Pilang and for SDMT Masaran focus on 

skimming prices in line with facilities and quality, place, the location of MI 

Muhammadiyah Pilang is conducive to being in the village because the focus is on 

tahfidz and the target market is in the village, and SDMT Masaran is strategically 

located in the center of a conducive sub-district and makes it easy for consumer to 

access school from various regions, promotion, MIM Pilang is directly promoting 

and SDMT Masaran is promoting by actively creating publication content through 

social media, people, MIM Pilang and SDMT Masaran have teaching staff who are 

qualified in their fields, physical evidence, MIM Pilang and SDMT Masaran 

continue to complement the facilities and infrastructure, process, MIM Pilang and 

SDMT Masaran apply the national education curriculum and Islamic religious 

education. Through the brand image strategy, MIM Pilang and SDMT Masaran held 

activities with residents and made continuous quality improvements, especially 

students achievements. 

  

  Problems and solutions in increasing competitiveness in the two schools 

include incomplete infrastructure with solutions to make a priority scale to be 

completed immediately, funding problems with solutions to find permanent donors 

for development and making school business entities, problems with the quality of 

human resources with solutions conduct various trainings and briefings. 

keywords: competitiveness strategy, islamic schools, marketing mix, brand image 
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1. PENDAHULUAN 

  Budaya organisasi dalam sekolah Islam harus segera menerapkan 

manajemen perubahan sekolah atau membuat bagian divisi untuk meningkatkan 

daya saing sekolah Islam. persoalannya seperti yang diungkapkan Mohamad Ali 

munculnya sekolah-sekolah model baru dengan penguatan pada sisi kegiatan 

keagamaan membuat sekolah Muhammadiyah atau sekolah Islam lainnya yang 

beberapa kualitasnya belum unggul kurang diminati.1 Peran kepala sekolah dan 

penyelenggara sekolah Islam menjadi sangat penting akan peningkatan daya saing 

sekolah karena persaingan sekolah Islam yang semakin ketat di kancah pendidikan. 

 Lembaga pendidian Islam dibeberapa organisasi khususnya 

muhammadiyah sebaiknya sudah harus menerapankan sekolah Islam berdaya saing 

tetap pada jalur al-Qur‘an, al-Hadits dan kurikulum pendidikan nasional demi 

membekali peserta didik untuk menyongsong perubahan kehidupan beberapa tahun 

kedepan, senada dengan Muthoifin bahwa sekolah Islam telah, sedang, dan akan 

terus bergumul dengan lingkungan yang senantiasa berubah, tujuan sekolah Islam 

adalah mengarahkan perubahan itu agar selalu berada di jalan lurus kenabian dan 

dari kesuksesan dunia akhirat dengan pembekalan di sekolah Islam.2 

 Merujuk pada pernyataan pemerintah yang tercantum dalam Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yaitu:  

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.3 

                                                 
1 Moh Ali, Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah., (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 

2010), hlm.xxv. 
2 Muthoifin, Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafii Maarif (Studi Pemikiran Ahmad 

Sya‘i Maarif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan), (Jurnal Wahana 

Akademika Volume 4 Nomor 1, April 2017), hlm. 2. 
3 Klausul Menimbang huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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 Kondisi demikian semestinya disikapi oleh sekolah-sekolah Islam dengan 

berbagai strategi antisipasi jika sekolah menginginkan eksistensi dan 

pengembangan secara berkelanjutan sehingga dapat berdaya saing. Agama Islam 

juga menyeru untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini ada di dalam firman 

Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 148: 

ۚ إِنه  ُ ََجِيًعا ِت بُِكُم ٱَّلله
ۡ
ْ يَأ ۡيَن َما تَُكونُوا

َ
َِٰتِۚ أ ْ ٱۡۡلَۡيَر َهاۖ فَٱۡستَبُِقوا ِ ّٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَوّلل

 َولُِكل
ءّٖ قَِدير   ِ ََشۡ

َٰ ُكل َ لََعَ  ٱَّلله

 

  “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadapnya. Maka 

berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dimana saja kamu berada, pasti Allah 

akan mengumpulkanmu semua, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”4 (QS al 

Baqoroh. 2: 148) 

 Sekolah islam yang ingin bersaing harus menerapkan strategi yang benar 

bukan menempatkan sekolah lain seperti musuh dalam peperangan, tetapi sebagai 

sekolah yang ibaratnya mau diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Muthoifin 

pernah mengungkapkan bahwa suatu harapan atau tujuan dalam Islam tentunya 

harus dilalui dengan proses yang benar, lurus dan sesuai dengan aturan yang ada. 

Sebaliknya, jika jalan yang dilalui itu tidak sesuai dengan prosedur, maka sebesar 

apapun harapan yang diimpikan sungguh sangat mustahil untuk diwujudkan.5 

 Keberhasilan jalannya sekolah lebih banyak di tentukan oleh ketangguhan 

kepala sekolah. Kepala sekolah yang tangguh akan banyak mewarnai dan 

menyegarkan kembali suasana sekolah.6 Abdullah Mukti dalam buku Mohamad Ali 

menyatakan bahwa sepuluh penyebab keterpurukan Sekolah Islam diantaranya 

krisis kepemimpinan kepala sekolah, minimnya pembinaan dari pihak  

penyelenggara, putusnya jalan komunikasi dengan masyarakat dan dari pihak 

penyelenggara, tata kelola/manajemen sekolah yang tidak tertata dengan baik, 

                                                 
4 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011) hlm. 

22 (QS al Baqoroh. 2: 148) 
5 Muthoifin, Man Jadda Wajada dalam Kisah 12 Menit: Studi Nilai-Nilai Bijak Motivasi dan 

Implikasi, (The 4th University Research Coloquium, 2016), ISSN 2407-9189 hlm. 68 
6  Mohamad Ali. Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah.. (Jakarta: Al-Wasat Publishing 

House. 2010), hlm. 122 
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sumber daya manusia yang dimiliki tidak sepenuhnya di curahkan untuk 

pengembangan sekolah, konflik kepentingan di tingkat internal sekolah, tata 

keuangan tidak transparan dan akuntabel, jumlah perolehan siswa sangat minim 

kondisi fisik sekolah tidak terawat sehingga kusam dan kotor, dan tidak ada 

terobosan program unggulan atau ciri khusus sebagai sekolah Islam.7 

 Sangat disayangkan, kesadaran atas permasalahan tersebut, tidak sedikit 

kepala sekolah maupun penyelenggara sekolah Islam yang tidak segera menangani 

masalah-masalah diatas sehingga memperpuruk keadaan. Namun, juga ada 

sebagian yang telah lama menyadari permasalahan diatas kepala sekolah 

mengambil langkah-langkah penting sebagai penggerak utama dalam merancang 

strategi peningkatan daya saing sekolah Islam yang kreatif, unik dan berdaya saing 

unggul. 

 Strategi meningkatkan daya saing sekolah banyak sekali caranya yang bisa 

diterapkan diantaranya dengan mengadopsi konsep pemasaran dalam suatu 

perusahaan bisnis yaitu marketing mix atau bauran pemasaran dan membangun 

brand image atau citra merek. 

 Menurut Kotler bauran pemasaran atau marketing mix dideskripsikan 

sebagai kumpulan beberapa alat yang dapat digunakan dalam proses manajemen 

pemasaran. elemen dari marketing mix ini disebut sebagai 7P – product (produk) 

berupa strategi program dan reputasi sekolah yang ditawarkan, price (harga) berupa 

strategi pembiayaan yang di tawarkan sekolah, place (tempat/lokasi) berupa strategi 

penawaran lokasi yang unggul dan menarik, promotion (promosi) berupa strategi 

promosi untuk meningkatkan daya saing, people (SDM) berupa strategi penawaran 

tenaga pendidik yang berkualitas , physical evidence (bukti fisik) berupa strategi 

keunggulan bukti lingkungan fisik dan kelengkapan sarana prasarana, dan process 

                                                 
7 Mohamad Ali, Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah; Memupuk Nilai-Nilai 

Keunggulan untuk Membangun Perguruan Berkemajuan, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2020). hlm. ix  
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(proses) berupa strategi penawaran suatu kualitas kinerja atau proses aktivitas 

dalam suatu lembaga.8 9 

 Selain melalui bauran pemasaran, kepala sekolah juga perlu membangun 

brand image atau citra merek dalam meningkatkan daya saing sekolah Islam, 

karena beberapa calon konsumen sekolah Islam dalam memilih sekolah selalu 

mempertimbangkan citra merek sekolah. Kemampuan sekolah dalam membangun 

citra positif sangat penting agar pihak luar terutama masyarakat tahu dan mengenal 

dengan baik sekolah tersebut. Brand image akan memberikan kesan kepada 

sekolah, sekolah Islami sekolah bagus, sekolah favorit, sekolah unggulan atau 

apapun penyebutnya dinamakan dengan brand image. 

 Menurut Kotler & Keller brand image adalah proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti.10 Sedangkan brand image menurut 

Kotler& Amstrong adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai sebuah 

merek tertentu.11 Dapat dijelaskan bahwa brand image merupakan hasil persepsi 

oleh konsumen lembaga pendidikan tentang semua atribut yang melekat lembaga 

pendidikan tersebut. Citra merek tidak terbentuk dengan sendirinya, ia terbentuk 

dengan waktu yang lama dan dari apa yang dipersepsikan oleh konsumen 

pendidikan. Lembaga pendidikan harus mampu memunculkan kesan-kesan positif 

melalui prestasi-prestasi maupun keunggulan yang kompetitif sehingga mampu 

menjadi citra yang baik dimata masyarakat. Sebab citra yang positif dari para 

pengguna layanan merupakan pengalaman yang menunjukan bahwa mereka 

percaya, merasa puas, loyal dan pada gilirannya akan mampu menjalin kerja sama 

yang saling menguntungkan.  Menurut Huddleston yang dikutip oleh Alma, 

komponen tersebut antara lain: academic reputation, school appearance, cost 

personal attention, location, career placement, social activities, program study and 

                                                 
8 Philip Kotler, Marketing Insight From A to Z, terj., Anies Lestari. (Jakarta: PT Gelora Aksara, 

2003), hlm. 123-126. 
9 Buchari Alma, Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), hlm. 303 
10 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 

2008), hlm 260 
11 Philip Kotler&Gary Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta:Indeks, 2001), hlm 225 



 

 

7 

 

size. Keseluruhan komponen tersebut saling berhubungan dan menimbulkan daya 

tarik, yang akhirnya akan membentuk citra terhadap lembaga pendidikan, sudah 

seharusnya mendapat perhatian khusus bagi manajemen sekolah/madrasah12 

 Lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah realita yang kompleks. Dari 

segi kelembagaan berbentuk pesantren, madrasah dan yang terbaru adalah sekolah 

Islam. Dari segi modernisasi, tidak hanya menawarkan ilmu keIslaman, tetapi juga 

ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Dari segi relasi dengan negara, hadir dalam 

bentuk lembaga yang sepenuhnya disponsori negara dan lembaga swasta yang 

bersifat independen. Yang tidak kalah penting dari segi keagamaan, mereka 

manjadi tempat belajar ilmu keagamaan. Kompleksitas itu belum termasuk kategori 

pedesaan-perkotaan, kapasitas pelajar, dan sebagainya.13 

 Lembaga pendidikan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 

(Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dapat dilakukan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, non-formal, 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.14 Jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi.15 Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah.16 Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. 

 Beberapa tantangan daya saing yang cukup fenomenal bagi sekolah Islam 

adalah bahwa saat ini banyak sekolah yang telah menjadikan pendidikan agama 

Islam menjadi faktor unggulan atau nilai tambah yang menjadi daya tarik 

masyarakat Islam. Pada sekolah-sekolah tersebut, identitas keIslaman sangat 

menonjol.17 Seperti penanaman pendidikan karakter Islami yang tidak bisa lepas 

                                                 
12 Buchari Alma, Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), hlm. 57 

 13 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan islam Indonesia Abad ke-20, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm. 337. 
14 Klausul Menimbang huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal (13). 
15 Pasal (14), Ibid. 
16 Pasal (17), Ayat (1), Ibid. 
17 Imam Tholkhah, Strategi Peningkatan Daya Saing Madrasah; Studi Kasus Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Madiun, (Jakarta: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 14, no. 2 

2016), hlm. 242 
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dari nilai- nilai ibadah dan keimanan kepada Allah Swt demi mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat.18 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini berjudul 

”Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah Islam; Studi 

Kasus di MIM Pilang dan SDMT Masaran Sragen Tahun Ajaran 2019/2020”, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan daya saing sekolah Islam dan apa saja problem-

problem yang dihadapi dan bagaimana solusi mengatasinya dalam meningkatkan 

daya saing sekolah Islam, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan daya saing sekolah Islam dan mendeskripsikan 

problem-problem yang dihadapi dan solusi di MIM Pilang dan SDMT Masaran. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di MI Muhammadiyah Pilang dan SD Muhammadiyah 

Terpadu Masaran Sragen, dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, 

dan pihak lain jika diperlukan. Penelitian ini bersifat kualitatif, Denzin dan Lincoln 

dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai macam metode yang ada.19 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan data yang diperoleh 

merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dipadukan dengan teori-teori yang 

ada. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan fenomenologis 

yakni mendekati secara mendalam suatu fenomena (peristiwa, kejadian fakta) yang 

menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fakta tesebut 

mempengaruhi masyarakat.20 Penulis berupaya pada penelitian ini mengumpulkan 

data-data dengan dokumentasi, wawancara, observasi yang berkaitan dengan 

bauran pemasaran dan brand image yang diterapkan dalam strategi kepala sekolah 

meningkatkan daya saing sekolah Islam di MI Muhammadiyah Pilang dan SD 

                                                 
18 Muthoifin, pendidikan karakter ki hadjar dewantara: studi kritis pemikiran karakter dan 

budi pekerti dalam tinjauan islam, (Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2015) hlm. 179 
19 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013), 

hlm. 30 
20 Tim SPs UMS, Pedoman penulisan tesis, (Surakarta: SPs UMS, 2016).  hlm. 15  
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Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman yang terdiri atas empat 

tahapan.21 Aktivitas dalam analisis data ini meliputi reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing / verification). 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tabel Implementasi Strategi Peningkatan Daya Saing di MIM Pilang dan 

SDMT Masaran Sragen 

Ekemen 

Strategi 

MIM Pilang SDMT Masaran 

Persamaan 

1). Produk 

Menggunakan kurikulum 2013 Menggunakan kurikulum 2013 

Program unggulan dan 

ekstrakulikuler; tahfidz, 

pendidikan karakter Islami dan 

fokus penerapan, tapak suci, 

macam-macam olah raga. 

Program unggulan dan 

ekstrakulikuler; tahfidz, 

pendidikan karakter Islami dan 

fokus penerapan, tapak suci, 

macam-macam olah raga. 

Perbedaan 

Terakreditasi B Terakreditasi A 

Program unggulan dan 

ekstrakulikuler; TIK, drumband. 

Program unggulan dan 

ekstrakulikuler; full day school, 

pelatihan kewirausahaan, 

pelatihan pildacil. Pelatihan 

fokus lomba 

 Persamaan 

2). Biaya 

Penawaran beasiswa Penawaran beasiswa 

Penarikan biaya LKS Penarikan biaya LKS 

Penarikan biaya ekstrakulikuler  Penarikan biaya ekstrakulikuler 

Pembayaran boleh bertahap Pembayaran boleh bertahap 

pengadaan infaq pengadaan infaq 

Perbedaan 

Tidak menarik biaya SPP Menarik Biaya SPP 

 Menarik uang pembangunan 

Menarik biaya makan dan snack 

 Persamaan 

3). lokasi 

Dekat dengan masjid Dekat dengan masjid 

Mempunyai halaman luas Mempunyai halaman luas 

Mempunyai lahan parkir Mempunyai lahan parkir 

Perbedaan 

Lokasi berada di desa Lokasi berada dipusat kecamatan 

                                                 
21  Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hlm. 165. 
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Bangunan 1 sisi  berlantai 2 Bangunan semua sisi berlantai 2 

Dekat dengan lapangan Satu akses gerbang keluar masuk 

Persamaan 

4). promosi 

Sosialisasi langsung ke warga Sosialisasi langsung ke warga 

Sosialisasi ke TK/RA Sosialisasi ke TK/RA 

Sosialisasi ke pengajian Sosialisasi ke pengajian 

Perbedaan 

Sosialisasi dengan drumband Sosialisasi dengan event Bazar 

Sosialisasi dengan wisuda TPA Publikasi berita positif sekolah 

Sosialisasi melalui event pensi Publikasi info melalui MMT 

 Publikasi info melalui poster 

Publikasi info melalui Youtube 

Publikasi info melalui FB 

Publikasi info melalui IG 

Publikasi info melalui WA 

Sosialisasi lewat stiker di mobil 

 Persamaan 

5). SDM 

Sebagian besar anggota 

muhammadiyah 

Sebagian besar anggota 

muhammadiyah 

Perekrutan di lakukan majlis 

dikdasmen 

Perekrutan di lakukan majlis 

dikdasmen 

Berijazah minimal S1 Berijazah minimal S1 

Bisa baca tulis al-Qur‘an Bisa baca tulis al-Qur‘an 

Perbedaan 

Menerima SDM PNS Tidak menerima PNS 

Sebagian besar umur sudah tua Sebagian besar umur masih muda 

Sebagian kecil melek teknologi Sebagian besar melek teknologi 

Jumlah pegawai lebih sedikit Jumlah pegawai lebih banyak 

 Persamaan 

6). B. Fisik 

Memiliki lingkungan kondusif Memiliki lingkungan kondusif 

Memiliki halaman Memiliki halaman 

Memiliki lahan parkir Memiliki lahan parkir 

Memiliki perpustakaan Memiliki perpustakaan 

Memiliki Lab. Komputer Memiliki Lab. Komputer 

Memiliki R. kepala sekolah Memiliki R. kepala sekolah 

Memiliki R. Tamu Memiliki R. Tamu 

Memiliki R. Tata Usaha Memiliki R. Tata Usaha 

Memiliki R. UKS Memiliki R. UKS 

Memiliki Kamar Mandi Memiliki Kamar Mandi 

Memiliki Tempat Wudhu Memiliki Tempat Wudhu 

Memiliki Gudang  Memiliki Gudang  

 

Perbedaan 

Memiliki masjid masih 1 lokasi Masjid sudah nyebrang jalan 
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Dekat dengan lapangan 1 Akses gerbang keluar masuk  

Memiliki dua set drumband Lemari display isi piala banyak 

Membangun taman baca Memiliki koprasi 

 Memiliki kantin 

Memiliki catring 

Memiliki mobil operasional 

Hotspot Area 

Membangun area belajar outdor 

 Persamaan 

7). Proses 

Menerapkan pembelajaran 

sesuai al-Qur‘an dan hadist 

Menerapkan pembelajaran sesuai 

al-Qur‘an dan hadist 

Menerapkan kurikulum 2013  Menerapkan kurikulum 2013 

Guru sadar jika sebagai panutan 

sehingga mendukung akan 

pendidikan karakter 

Guru sadar jika sebagai panutan 

sehingga mendukung akan 

pendidikan karakter 

Guru dan murid sama-sama 

mengerjakan amalan-amalan 

ringan dan  ibadah sunah 

Guru dan murid sama-sama 

mengerjakan amalan-amalan 

ringan dan  ibadah sunah 

Selalu melakukan kerjasama 

dengan orang tua untuk 

pemantauan dan laporan anak 

Selalu melakukan kerjasama 

dengan orang tua untuk 

pemantauan dan laporan anak 

Perbedaan 

Lebih mengedepankan prinsip 

bekerja secara kekeluargaan 

Lebih mengedepankan prinsip 

bekerja secara profesioanal 

Sumber daya manusia bekerja 

dengan SOP buatan sendiri 

Sumber daya manusia bekerja 

dengan SOP buatan sekolah 

Sumber daya manusia beberapa 

bekerja menjabat dua bagian 

Sumber daya manusia bekerja 

sesuai dengan bagiannya  

 Menyambut kedatangan murid di 

pagi hari dengan salaman 

Menerapkan pembelajaran 

PAIKEM GEMBROT 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, Menyenangkan, 

Gembira dan Berbobot) 

 Persamaan 

8). Brand 

image 

Di didirikan oleh organisasi 

swasta muhammadiyah  

Di didirikan oleh organisasi 

swasta muhammadiyah  

Mempunyai lulusan yang bisa 

masuk sekolah negri favorite 

dan pondok yang favorite  

Mempunyai lulusan yang bisa 

masuk sekolah negri favorite dan 

pondok yang favorite 

Pembentukan citra image 

dengan mengadakan kegiatan 

masyarakat 

Pembentukan citra image dengan 

mengadakan kegiatan 

masyarakat 

Perbedaan 
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Sekolah murah tapi bagus 

terakreditasi B 

Sekolah terjangkau tapi unggul 

terakreditasi A 

Sekolah Tidak menarik SPP Sekolah menarik SPP 

Fokus pembinaan Tahfidz al-

Qur‘an 

Fokus pendidikan karakter dan 

tahfiz al-Qur‘an 

Sering mengikuti lomba dan 

event 

Gencar melakukan branding 

melalui sosial media Youtube, 

facebook, instagram, Whatsapp 

 Gencar melakukan dan 

mengikuti event menarik 

Sering menjadi juara lomba 

tingkat kabupaten 

 Persamaan 

9). problem 

Sarana prasarana belum lengkap Sarana prasarana belum lengkap 

Perbedaan 

Beberapa Sumberdaya Manusia 

belum melek teknologi  

Beberapa Sumberdaya Manusia 

masih ingin keluar agar bisa 

menjadi PNS  

Masih banyak membutuhkan 

dana untuk pengadaan sarana 

dan prasaran 

Masih membutuhkan dana 

walaupun tidak banyak untuk 

melengkapi sarana prasarana  

Belum bisa menerapkan satu 

ases gerbang keluar masuk 

sekolah 

Belum bisa leluasa untuk 

memanfaatkan masjid untuk 

penerapan amalan ibadah sunnah 

karena harus menyebrang jalan  

 Persamaan 

10). Solusi 

Mencari donatur pendanaan Mencari donatur pendanaan 

Mencicil Sarana Prasarana Mencicil Sarana Prasarana 

Majlis Dikdasmen mengadakan 

acara yang berkaitan ketenaga 

kerjaan dan Pendanaan sekolah 

Majlis Dikdasmen mengadakan 

acara yang berkaitan ketenaga 

kerjaan dan Pendanaan sekolah 

Perbedaan 

Sekolah melakukan pelatihan 

peningkatan kualitas SDM 

dengan pelatihan, seminar, 

workshop, diklat, diskusi 

Sekolah mendirikan antar jemput 

sekolah, mempunyai ketring, 

kantin, koprasi, minimarket 

untuk membantu pendanaan 

sekolah dan kesejahteraan SDM  

pihak sekolah komite sekolah 

mencari jalan keluar untuk 

pembuatan satu akses gerbang 

keluar masuk sekolah  

pihak sekolah mengusulkan  

membuat Mushola di dalam 

lokasi sekolah 
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3.2 Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan daya saing sekolah Islam di 

MIM Pilang dan SDMT Masaran melalui bauran pemasaran dan brand 

image 

1. Melalui elemen produk strategi MIM Pilang dan SDMT Masaran dengan 

menawarkan berbagai program unggulan dan ekstrakulikuler yang 

menarik. 

2. Melalui elemen pembiayaan strategi MIM Pilang dan SDMT Masaran 

menawarkan keunggulan biaya rendah dengan target market masyarakat 

menengah kebawah dan keunggulan biaya sebanding dengan layanan 

fasilitas  untuk target market masyarakat menengah keatas. 

3. Melalui elemen lokasi strategi MIM Pilang dan SDMT Masaran kedua 

sekolah mimiliki lokasi yang sesuai target market dan kondusif 

mendukung penerapan progragram unggulan dan ekstrakulikuler. 

4. Melalui elemen promosi strategi MIM Pilang fokus sosialisasi langsung 

bersama warga, SDMT Masaran sosialisasi langsung dan lewat media 

modern. 

5. Melalui elemen sumber daya manusia strategi MIM Pilang dan SDMT 

Masaran dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan peningkatan 

kinerja. 

6. Melalui elemen bukti fisik strategi MIM Pilang dan SDMT Masaran, 

kedua sekolah masih terus melangkapi sarana prasarana yang bisa 

menunjang peningkatan daya saing dan akreditasi. 

7. Melalui elemen proses strategi MIM Pilang totalitas dalam melayani 

proses pendidikan dengan cara penuh loyalitas dan SDMT Masaran dalam 

melayani proses pendidikan dengan penuh profesional. 

8. Melalui elemen brand image atau citra merek strategi MIM Pilang dan 

SDMT Masaran,  kedua sekolah memiliki citra merek sendiri-sendiri 

sesuai dengan target market masing-masing dan keduanya selalu 

menanamkan prinsip untuk terus menerus membangun citra merek agar 

sekolah selalu berdaya saing. 
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3.3 Problem dan Solusi dalam Peningkatan Daya Saing Sekolah Islam 

1. Masalah di MIM Pilang dan SDMT Masaran diantaranya sarana prasarana 

yang belum lengkap walaupun lebih lengkap SDMT Masaran daripada 

MIM Pilang. Solusinya kedua sekolah membuat skala prioritas untuk 

sarana prasarana yang lebih penting didahulukan pengadaannya. 

2. Masalah di MIM Pilang dan SDMT Masaran diantaranya masalah 

pendanaan dengan solusi MIM Pilang mencari donatur tetap untuk 

pengembangan sekolah, untuk solusi SDMT Masaran sekolah mendirikan 

antar jemput sekolah, ketring, kantin, minimarket untuk membantu 

kesejahteraan dan tetap mencari bantuan dari berbagai pihak. 

3. Masalah di MIM Pilang terkait sumber daya manusia beberapa belum 

maksimal dalam penggunaan teknologi, solusinya dengan mengikuti 

beberapa pelatihan, workshop dan diklat. 

4. Masalah di SDMT Masaran terkait sumber daya manusia yang masih ingin 

resign ingin mendaftar PNS, solusinya di bantu majlis dikdasmen guna 

mencari faktor utamanya kenapa masih ingin mendaftar PNS. 

5. Masalah di MIM Pilang terkait satu akses gerbang keluar masuk, solusinya 

pihak sekolah dan pihak komite mewakili warga merancang site plane 

akses warga untuk masuk masjid. 

6. Masalah di SDMT Masaran terkait penggunaan masjid yang harus 

menyebrang jalan, solusinya membuat mushola sendiri di lokasi sekolah. 
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3.4 Bangunan Konsep Temuan Penelitian  
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4. PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian di MI Muhammadiyah Pilang dan SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen tentang strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan daya saing sekolah Islam menggunakan elemen marketing mix 

bauran pemasaran dan membangun brand image (citra merek).  

 Mengacu strategi peningkatan daya saing yang telah dibahas sebelumnya 

dapat kita simpulkan bahwa beberapa elemen bauran pemasaran dan brand image  

dapat di implementasikan secara maksimal di MIM Pilang dan SDMT Masaran 

diantaranya melalui elemen produk, pembiayaan, promosi, lokasi, proses dan brand 

image, untuk bauran pemasaran melalui elemen bukti fisik lingkungan dan sumber 

daya manusia mengalami problem karena minimnya anggaran dana pengembangan 

sarana prasarana, ada beberapa sumber daya manusia yang belum menguasai 

teknologi dan tingkat resign dari sekolah yang masih tinggi untuk di SDMT karena 

tidak boleh mendaftar PNS bagi pengajar disana. 

 Beberapa solusi sudah diterapkan untuk menangani beberapa problem 

dalam peningkatan daya saing sekolah, dengan cara pencarian donatur tetap 

pengembangan sarana prasarana, mengadakan pelatihan dan pengarahan sumber 

daya manusia yang belum menguasai teknologi, dan mengembangkan badan usaha 

milik sekolah guna membantu menyejahterakan karyawan. 
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