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ABSTRAK 

 

Nurrakhim, Wheni Mastna, 2018, Manajemen Strategi 

Pemasaran Pendidikan untuk Meningkatkan Daya 

Saing di MIT Nurul Amal Parang Magetan (Studi 

Kasus dalam Perspektif Manajemen Strategik 

Generik Michael Porter). Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Program 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Abid Rohmanu, 

M.H.I. 

 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran Pendidikan, Cost Leadership, 

Diferensiasi, Fokus. 

 

Persaingan pendidikan di era global menuntut 

sekolah/madrasah untuk terus meningkatkan kualitas dan 

mengikuti alur kebutuhan serta keinginan stakeholder agar 

dapat mempertahankan eksistensi. Meskipun sekolah/madrasah 

merupakan organisasi nonprofit, namun tetap membutuhkan 

proses manajamen pemasaran yang tepat. MIT Nurul Amal 

Parang Magetan merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berusaha memberikan pelayanan pendidikan berkualitas 

di daerah Parang Magetan. Upaya tersebut tidak luput dari 

pertimbangan melalui beberapa strategi. Diantara strategi 

pemasaran yang tepat untuk meningkatkan manajemen 

pemasaran adalah strategi generik perspektif Michael Porter 

melalui tiga cara, yakni: (1) Cost Leadership; (2) Diferensiasi; 

dan (3) Fokus. Penelitian akan dilakukan untuk mengkaji 

sejauh mana kesinambungan antara tiga strategi generik 

Michael Porter dengan sistem dan program layanan pendidikan 

di MIT Nurul Amal Parang Magetan. 



 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan efektivitas 

keunggulan biaya di MIT Nurul Amal Parang Magetan; (2) 

menguraikan strategi diferensiasi untuk layanan pendidikan di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan; (3) menerangkan fokus 

strategi sebagai landasan untuk memenuhi kebutuhan 

stakeholder di MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus dan etnografi. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) MIT Nurul Amal 

Parang Magetan termasuk salah satu lembaga yang 

memberikan pelayanan sesuai harga. Yang menarik adalah 

adanya fluktuasi jumlah infaq syahriah yang tidak menetap 

setiap bulannya; (2) sebagai lembaga yang saat ini banyaknya 

peminatnya, MIT Nurul Amal Parang Magetan selalu 

melakukan pembaharuan program dan sistem dalam rangka 

menarik animo masyarakat. Sehingga Madrasah dapat 

menemukan diferensiasi yang menjadi ciri khas dan identitas 

yang membedakan MIT Nurul Amal dengan lembaga 

pendidikan lainnya, utamanya yang berada dalam lingkungan 

Parang Magetan; (3) Fokus utama yang menjadi prioritas di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan adalah manajemen SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang efektif dan berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Nurrakhim, Wheni Mastna, 2018, Management of 

Educational Marketing Strategies to Increase 

Competitiveness at MIT Nurul Amal Parang 

Magetan (A Case Study in Michael Porter's 

Generic Strategic Management Perspective). 

Islamic Education Management Study Program, 

Postgraduate Program, Ponorogo State Islamic 

Institute. Supervisor: Dr. H. Abid Rohmanu, M.H.I. 

 

Keywords: Educational Marketing Strategy, Cost Leadership, 

Differentiation, Focus. 

 

Educational competition in the global era requires 

schools/madrasah to continue to improve quality and follow 

the flow of needs and desires of stakeholders to be able to 

maintain existence. Even though schools/madrasah are non-

profit organizations, they still need the right marketing 

management process. MIT Nurul Amal Parang Magetan is an 

educational institution that strives to provide quality education 

services in the Parang Magetan area. These efforts did not 

escape consideration through several strategies. Among the 

right marketing strategies to improve marketing management 

is the generic strategy of Michael Porter's perspective in three 

ways, namely: (1) Cost Leadership; (2) Differentiation; and (3) 

Focus. Research will be conducted to examine the extent of 

sustainability between Michael Porter's three generic 

strategies and education service systems and programs at MIT 

Nurul Amal Parang Magetan. 

This study aims to: (1) explain the effectiveness of cost 

advantages at MIT Nurul Amal Parang Magetan; (2) outlining 

differentiation strategies for education services at MIT Nurul 



 
 

 

Amal Parang Magetan; (3) explains the focus of the strategy as 

a foundation to meet the needs of stakeholders at MIT Nurul 

Amal Parang Magetan. 

This study uses a qualitative approach to the type of case 

study research. Data collection in this study uses in-depth 

interviews, observation and documentation. Data analysis 

techniques include data reduction, data presentation, and 

verification or conclusions. 

Based on the results of the research that has been 

reviewed, the following conclusions are obtained: (1) MIT 

Nurul Amal Parang Magetan is one of the institutions that 

provide services according to price. What is interesting is the 

fluctuation in the number of infaq shahriah that do not settle 

each month; (2) as an institution that currently has a lot of 

devotees, MIT Nurul Amal Parang Magetan is always updating 

its programs and systems in order to attract public interest. So 

that Madrasas can find the differentiation that characterizes 

and identifies what distinguishes MIT Nurul Amal from other 

educational institutions, especially those in the Parang 

Magetan environment; (3) The main focus of priority at MIT 

Nurul Amal Parang Magetan is effective and quality 

management of human resources. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi adalah salah satu dari konsep-konsep 

berbahaya dalam bisnis. Strategi menjelaskan bagaimana 

sebuah organisasi yang dihadapkan dengan persaingan 

akan mencapai kinerja unggul. Sebagian manajer 

mengkhawatirkan tentang persaingan. Mereka 

menganggap bahwa persaingan membuat 

ketidaknyamanan dan merupakan sebuah ancaman 

terhadap perusahaan. Jika ingin bertahan, mereka harus 

menghadapinya. Agar maju dengan pesat mereka harus 

menemukan keunggulan kompetitif.
1
 

Jika hal tersebut dikaitkan dengan pendidikan, maka 

sekolah/madrasah didorong agar mampu untuk 

menghasilkan berbagai produk dan layanan yang 

kompetitif karena saat ini berbagai lembaga pendidikan 

dihadapkan pada persaingan ketat dalam rangka 

memenuhi layanan dan produk yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan serta harapan stakeholder. Tetapi 

                                                             
1
 Joan Magretta, Understanding Michael Porter: Panduan Paling Penting 

tentang Kompetisi dan Strategi, terj. Diana Kurnia Setialie  (Yogyakarta: 

Andi, 2012), 21-22.  



 
 

 

perkembangan harapan dan kebutuhan stakeholder sangat 

cepat berubah seiring dengan perubahan berbagai kondisi 

makro di masyarakat, sehingga menuntut 

sekolah/madrasah juga harus mampu berubah.  

Keinginan masyarakat terhadap kebutuhan 

pendidikan saat ini mulai berganti. Dulu, masyarakat 

menyekolahkan anak-anaknya di madrasah dengan tujuan 

untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih mumpuni jika 

dibandingkan dengan ilmu umum. Namun pada saat ini 

keinginan mereka telah berubah, yakni madrasah dituntut 

untuk mencetak generasi islami yang intelek, dalam 

artian menguasai imtaq (iman dan taqwa) dan iptek (ilmu 

pengetahuan dan teknologi). 

Kondisi tersebut menuntut madrasah untuk lebih 

inovatif dalam membuat program perencanaan pelayanan 

pendidikan yang berkualitas. Dikarenakan madrasah tidak 

hanya berorientasi pada pembentukan output yang 

menonjol di bidang agama saja, namun juga maju di 

bidang ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, dan 

budaya. Dengan perubahan paradigma terkait program 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 



 

 

maka secara otomatis budaya madrasah juga berubah.
2
 

Untuk itu, madrasah harus senantiasa siap memperbaiki 

rancangan dari pemasaran dan upaya mempengaruhi 

harapan stakeholder. 

Menurut Morris, semua organisasi tidak dapat lepas 

dari pemasaran (marketing), baik yang berbasis bisnis 

maupun nonbisnis. Organisasi tersebut mau tidak mau 

harus memilih melakukan pemasaran untuk 

mempertahankan organisasi atau menyerah untuk melihat 

organisasi mengalami kemunduran. Pemasaran dalam 

dunia pendidikan dapat didefinisikan sebagai pertukaran 

nilai dari sistem dan program yang dikembangkan untuk 

mempromosikan visi misi sekolah/madrasah sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan stakeholder serta 

masyarakat sebagai pengguna output secara langsung.  

Secara rinci, pemasaran merupakan upaya 

sekolah/madrasah untuk memberikan pelayanan 

pendidikan yang memuaskan bagi stakeholder. Statemen 

tersebut tersebut merupakan penekanan terkait hal yang 

harus dilakukan oleh setiap lembaga jika ingin mengikuti 

alur persaingan. Indikasi dari pemberian kepuasan 

                                                             
2
 Muhaimin, et. al., Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam 

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2009), 68-70. 



 
 

 

tersebut yakni kemampuan untuk selalu berinovasi dan 

memajukan kualitas untuk memenuhi kepuasan 

stakeholder yang selalu berubah.
3
 

Untuk menghadapi tingkat kompetisi yang semakin 

tinggi, sekolah/madrasah tidak hanya diharuskan untuk 

membuat program layanan pendidikan yang berkualitas, 

namun juga mampu menyusun program yang berbeda 

yang menjadi ikon dan identitas lembaga. Diferensiasi 

program dan layanan pendidikan tersebut harus dirancang 

berdasarkan analisis yang akurat atas perkembangan 

lingkungan yang berada di sekitar lingkungan sekolah. 

Oleh karenanya, maka Bagley berpendapat bahwa hal 

yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah mengetahui 

pemikiran wali murid, cara wali muris menentukan 

keputusan, serta harapan mereka terhadap sekolah.
4
  

Saat ini lembaga pendidikan yang populer adalah 

lembaga pendidikan yang menonjolkan ke-Islamannya. 

Di Indonesia sudah banyak bermunculan madrasah 

dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh masing-

                                                             
3
 Ibid., 97-98. 

4
 Carl Bagley, et.al, Scanning the Market: School Strategies for Discovering 

Parental Preferences, dalam Educational Management: Strategy Quality 

and Resources, ed. Margaret Preedy et.al (Philadelphia: Open University 

Press, 1998), 254. 



 

 

masing lembaga. Beragam program dari masing-masing 

madrasah tersebut, banyak menarik minat publik. 

Sehingga sebagian masyarakat yang menjadi konsumen 

pendidikan secara tidak langsung merasa bimbang 

hendak ke mana akan menyekolahkan putra dan putrinya. 

Hal tersebut membuat masing-masing madrasah saling 

berlomba-lomba untuk menggunakan strategi-strategi 

dalam memajukan pengelolaan pendidikan di madrasah. 

Pendidikan merupakan aset bagi kemajuan bangsa. 

Meskipun tujuan pendidikan tidak difokuskan pada hal 

material saja, namun strategi dalam pendidikan saat ini 

dapat dikolaborasikan dengan strategi bisnis yang 

mengacu pada peningkatan daya saing. Hal tersebut 

dikarenakan lembaga pendidikan saat ini mulai 

mengalami persaingan yang ketat. Oleh karenanya, 

strategi daya saing sangat dibutuhkan demi menjaga 

eksistensi sebuah lembaga pendidikan, termasuk juga 

pada madrasah. 

Terdapat berbagai strategi dalam merumuskan 

bagaimana cara sekolah mencapai pemasaran yang baik. 

Salah satu strategi yang cocok untuk menghadapi 

persaingan dalam lembaga pendidikan adalah strategi 

bersaing (generik) Michael Porter. Persaingan merupakan 



 
 

 

kunci sukses dan gagalnya sebuah perusahaan atau 

organisasi, karena persaingan menentukan kualitas 

sebuah perusahaan dalam melakukan inovasi, meraih 

prestasi, serta mempertahankan budaya kohesi. Strategi 

bersaing adalah usaha untuk meraih posisi yang unggul 

dalam persaingan dalam suatu industri untuk mencari 

keuntungan dan menambah kekuatan dalam melawan 

para pesaing.
5
 

Porter menawarkan ide brilian tentang keunggulan 

dalam persaingan bisnis, diantaranya prinsip-prinsip 

dalam bersaing dan yang paling terkenal adalah 3 strategi 

generik (keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus) yang 

mana hal-hal tersebut dapat diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan. Karya Porter bertahan dan banyak dikutip 

serta digunakan karena teorinya bekerja dalam dua 

bidang kajian, teori dan praktik. Joan Magretta juga 

menegaskan bahwa karya Porter menjadi sangat penting 

dalam memberikan arahan mengenai apa yang terjadi 

pada industri/perusahaan yang berorientasi profit atau 

nonprofit. Penelitian yang akan dilakukan adalah memilih 

                                                             
5
 Michael. E. Porter, Keunggulan Bersaing; Menciptakan dan 

Mempertahankan Kinerja Unggul, ter. Agus Maulana (Jakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2018), 1. 



 

 

salah satu jenis manajemen strategi untuk direlevansikan 

pada pengembangan madrasah, yakni manajemen strategi 

generik Michael Porter. 

Salah satu lembaga pendidikan yang mencoba untuk 

meningkatkan daya saing adalah MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. Meskipun lembaga tersebut tidak sepenuhnya 

berkiblat dari strategi generik Michael Porter, namun 

MIT Nurul Amal Parang Magetan mampu menunjukkan 

keunggulan dalam persaingan antar lembaga di sekitar 

Parang Magetan. Dan konsep dari pengelolaan 

manajemen kelembagaannyapun tidak jauh dari konsep 

strategi generik perspektif Michael Porter.  

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Amal Parang Magetan 

merupakan madrasah baru yang berupaya menunjukkan 

eksistensinya di tengah-tengah maraknya persaingan 

antar lembaga di sekitar Parang Magetan. Meskipun awal 

mulanya MIT Nurul Amal tidak terlalu dikenal oleh 

masyarakat, namun dengan berbagai upaya dan integritas 

dari pihak lembaga, madrasah mencoba memberikan 

program pelayanan pendidikan yang memadai. MIT 

Nurul Amal Parang Magetan menggunakan strategi 

pemasaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan daya 

saing lembaga. Strategi untuk meningkatkan daya saing 



 
 

 

tersebut tidak terlepas dari pemasaran lembaga 

pendidikan yang sudah direncanakan, dilaksanakan, 

kemudian dievaluasi kembali. Masyarakat yang semula 

memandang sebelah mata terhadap madrasah kini 

menjadi sarana untuk membantu memasarkan kualitas 

layanan pendidikan di MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

penelitian yang akan dikaji dikembangkan dengan judul 

“Manajemen Strategi Pemasaran Pendidikan untuk 

Meningkatkan Daya Saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan (Studi Kasus dalam Perspektif Manajemen 

Strategik Generik Michael Porter)”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana manajemen strategi cost leadership untuk 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan? 

2. Bagaimana manajemen strategi diferensiasi untuk 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan?  

3. Bagaimana manajemen strategi fokus untuk 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan? 



 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui manajemen strategi cost leadership untuk 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. 

2. Mengetahui Strategi manajemen strategi diferensiasi 

untuk meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. 

3. Mengetahui manajemen strategi fokus untuk 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang dikaji, tentunya 

penulis berharap agar penelitian tersebut dapat menjadi 

kajian yang bermanfaat. Begitu pula dengan penelitian 

ini, baik secara teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat teoretis 

Penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan bagi pengembangan pendidikan 

di Indonesia, utamanya untuk menjaga eksistensi 

setiap lembaga pendidikan yang saat ini banyak 

mengalami krisis identitas sehingga terjadi 



 
 

 

persaingan hingga berakhir dengan ditutupnya 

lembaga pendidikan tersebut. Terlebih lagi, 

lembaga pendidikan di Indonesia perlu 

memperhatikan mutu kelembagaan untuk 

memenuhi harapan stakeholder, mulai dari segi 

strategi pemasaran, strategi bersaing, pengelolaan, 

program kurikuler dan ekstrakurikuler, serta sumber 

daya manusia untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan menuju Indonesia maju. Lebih dari itu, 

kajian penelitian ini diharapkan mampu untuk 

menarik perhatian peneliti lain sehingga melakukan 

penelitian lanjutan yang terkait dengan masalah 

sejenis secara lebih mendalam.  

2. Manfaat praktis,  

Penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi: 

a. Peneliti 

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pemikiran tokoh-tokoh 

cendekiawan, baik dalam negeri maupun luar 

negeri seperti Michael E. Porter, yang menjadi 

penggagas strategi generik dan lima kekuatan 

persaingan. Meskipun Michael E. Porter banyak 



 

 

berkarya di bidang industri/perusahaan, namun 

pemikirannya dapat dikaitkan dengan 

pendidikan. Bagi peneliti, hal ini sangat menarik 

untuk dipelajari lebih mendalam, guna 

mencegah persaingan yang tidak sehat antar 

lembaga pendidikan di Indonesia seperti saat 

ini.  

b. Praktisi pendidikan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman atau acuan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia, serta 

mempertahankan citra setiap lembaga 

pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia 

mampu bersaing tidak hanya pada lingkup 

nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini 

juga dapat memberikan gambaran kepada 

kepala MIT Nurul Amal Parang Magetan 

mengenai strategi tepat untuk mencapai sasaran 

dalam pemasaran pendidikan. Bagi peserta 

didik, penelitian ini dapat dijadikan sebuah 

kacamata untuk melihat seberapa unggul MIT 

Nurul Amal Parang Magetan, sehingga peserta 

didik beserta wali murid dapat memilih sebuah 



 
 

 

lembaga berdasarkan aspek yang diinginkan. 

Sedangkan bagi sekolah, penelitian yang dikaji 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

dalam menciptakan kemajuan sekolah melalui 

strategi yang unggul. 

c. Pembaca  

Penelitian ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan dari rangkaian teori tentang 

strategi generik perspektif Michal E. Porter 

sebagai motivasi dalam mengembangkan 

madrasah yang lebih aktual serta modern di era 

globalisasi ini sehingga memberikan gambaran 

yang jelas bagi para pembaca bahwa tokoh 

tersebut memiliki pandangan yang luas 

mengenai cara mempertahankan organisasi, baik 

itu profit maupun nonprofit. Penelitian yang 

dikaji diharapkan mampu menjadi salah satu 

teori yang dapat membangun nuansa baru dalam 

dunia pendidikan, utamanya dalam pemasaran 

madrasah sebagaimana fokus dalam topik yang 

dikaji. 

 

 



 

 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Mempelajari hasil dari penelitian yang dialami oleh 

peneliti lain berarti mencari pengalaman yang lebih 

mendalam terkait subjek yang diteliti. Dalam artian, hasil 

penelitian terdahulu dapat menjadi landasan dari konsep, 

teori, dan generalisasi penelitian yang akan dikaji.6 Hasil 

penelitian yang ada dan substansi lain dalam penelitian 

dapat diambil sebagai acuan kepustakaan. Acuan tersebut 

dapat ditemukan melalui jurnal maupun laporan hasil 

penelitian, keduanya dapat digunakan untuk menyusun 

struktur studi literatur dan kerangka teoretis.7 Dalam 

mengkaji penelitian ini, penulis juga melakukan telaah 

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

materi pembahasan sebagai perbandingan sekaligus acuan 

dalam meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Hasil 

dari telaah pustaka tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Jurnal Mediator, Vol. 2, No. 1, tahun 2003. Dengan 

judul “Peningkatan Keunggulan Kompetitif Perguruan 

                                                             
6
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), 78.  
7
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktisnya 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 36.  



 
 

 

Tinggi melalui Analisis Struktur Industri Porter” karya 

dari Roy R. Rondonuwu. Dari penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, tentu harus disertai dengan komitmen untuk 

selalu bertumbuh dan berkembang dinamis dengan 

atmosfir keterburukan yang disertai oleh sikap serta 

perilaku profesional dalam lingkungan pendidikan. Untuk 

kalangan pimpinan lembaga, tentunya dari merekalah 

usaha untuk mengembangkan lingkungan akademik yang 

mampu memberikan suasana harmonis, dinamis, serta 

kompetitif menjadi suatu tumpuan. Proses untuk 

merumuskan strategi bersaing yakni mengadakan 

program pelatihan dan sosialisasi metode rekayasa ulang 

bisnis, bersedia membuang pola pikir lama dan menerima 

pengetahuan baru, mempunyai kesediaan (willingness) 

dan dorongan (motivasi) dari semua lapisan lini 

manajemen untuk melakukan perubahan, penciptaan 

kerja sama tim (team work) dalam suasana yang harmonis 

dan dinamis, kesediaan atasan untuk trust and respect 

kepada bawahan, kesediaan menerima implikasi terhadap 

perubahan, kesediaan melakukan pemberdayaan 



 

 

(empowerment) pada setiap lini manajemen di dalam 

organisasi.8 

Jurnal Tadris, Vol. 12, No. 2, tahun 2017. Dengan 

judul “Strategi Kompetitif dalam Lembaga Pendidikan” 

karya dari Bashori (STAI Tuanku Tambusai Pasir 

Pengaraian, Riau). Dari penelitian yang dikaji dalam 

jurnal, dapat disimpulkan bahwa persaingan antar 

lembaga pendidikan semakin ketat sehingga 

membutuhkan perhatian serius jika mereka ingin 

bertahan, bersaing, dan unggul. Keunggulan tiap lembaga 

relatif spesifik sehingga mereka mampu berkembang 

dengan baik. Jika mereka tidak mampu mengikuti dan 

bersaing dalam perkembangan lembaga pendidikan 

secara kompleks maka akan kalah bersaing dan tidak 

menuntut kemungkinan akan gulung tikar. 

 Selanjutnya karena sebagian besar lembaga 

pendidikan dikelola oleh masyarakat, maka 

membutuhkan inovasi sehingga membutuhkan kreatifitas 

dan kepekaan membaca kebutuhan masyarakat di tengah 

harapan dan kemampuan lembaga pendidikan di dalam 

melayani. Kebutuhan masyarakat yang semakin 
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 Roy R. Rondonuwu, “Peningkatan Keunggulan Kompetitif Perguruan 

Tinggi melalui Analisis Struktur Industri Porter”, Mediator, 1 (2003), 

110-111. 



 
 

 

berkembang mau tidak mau harus disikapi sebagai 

tantangan, bukan hambatan. Marak tumbuhnya lembaga 

pendidikan harus disikapi sebagai upaya peningkatan 

kualitas melalui persaingan profesional. Hal demikian itu 

menuntut segala aspek harus mampu mempersiapkan 

untuk mampu kompetitif dalam mengembangkan segala 

capaian yang diinginkannya guna mencapai sebuah 

tujuan.9  

Jurnal Wacana, Vol. 12 No. 3 tahun 2009. Dengan 

judul “Analisis Penggunaan Strategi Generik terhadap 

Kinerja pada Lembaga Pendidikan Luar Sekolah di Kota 

Malang” karya dari Ike Septiyorini, Mohammad Fatchi, 

dan Djumilah Zain (Universitas Brawijaya, Malang). 

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan tema 

yang diangkat yakni: (1) apakah lembaga pendidikan luar 

sekolah di Kota Malang menggunakan strategi generik 

Porter baik dari sisi parsial atau dalam bentuk 

kombinasi?; (2) apakah ada perbedaan strategi generik 

Porter yang digunakan baik yang parsial maupun 

                                                             
9
 Bashori, “Strategi Kompetitif dalam Lembaga Pendidikan”, Tadris, 2 

(Desember, 2017), 178-179.  



 

 

kombinasi pada lembaga pendidikan luar sekolah di Kota 

Malang.10 

Dari penelitian yang dikaji dalam jurnal, dapat 

disimpulkan bahwa manajer lembaga pendidikan di kota 

Malang yang menggunakan strategi generik Porter dalam 

bentuk kombinasi yaitu sebesar 86,65% lebih banyak 

daripada lembaga yang hanya menggunakan strategi 

generik Porter dalam bentuk parsial, yaitu sebanyak 

13,33%. Lembaga pendidikan yang menggunakan strategi 

generik Michael Porter kombinasi mempunyai kinerja 

yang rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga 

yang hanya menggunakan strategi generik Porter dalam 

bentuk murni. Dengan mengisi pangsa pasar yang masih 

kosong, lembaga lebih banyak memenuhi kepuasan siswa 

sehingga dapat mempertahankan konsumen dan kualitas 

kinerja yang selanjutnya menghasilkan pendapatan lebih 

bagi lembaga.11 

Tesis tahun 2015. Dengan judul “Strategi 

Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Lulusan (Studi Analisis di 
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 Ike Septiyorini, et. al., “Analisis Penggunaan Strategi Generik terhadap 

Kinerja pada Lembaga Pendidikan Luar Sekolah di Kota Malang” 

Wacana, 3 (Juli, 2009), 557. 
11

 Ibid., 577. 



 
 

 

MAN 3 Kota Cirebon)” karya dari Syafi’i Rahman 

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015). Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut 

adalah tentang (1) bagaimana strategi pemasaran jasa 

pendidikan di MAN 3 Kota Cirebon dalam meningkatkan 

kompetensi lulusannya?; (2) bagaimana implementasi 

strategi pemasaran jasa pendidikan bagi peningkatan 

kompetensi lulusan di MAN 3 Kota Cirebon?; (3) apa 

faktor pendukung dan penghambat dari penerapan 

strategi pemasaran jasa pendidikan MAN 3 Kota 

Cirebon?.12 

Penelitian ini mengkaji tiga pokok bahasan, yaitu 

strategi pemasaran jasa pendidikan madrasah di MAN 3 

Kota Cirebon, implementasi strategi pemasaran serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

penelitian dan kajian pada bab-bab sebelumnya sehingga 

ditemukanlah kesimpulan yakni yang pertama, strategi 

pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan oleh 

pengelola MAN 3 Kota Cirebon dalam meningkatkan 

kompetensi lulusannya menggunakan dua cara, yaitu: (a) 
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 Syafi’I Rahman, ”Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Lulusan (Studi Analisis di MAN 3 Kota 

Cirebon)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2015), 9. 



 

 

Pemasaran secara langsung, yaitu dengan cara: Promosi 

dan publisitas, pemanfaatan IT, Media Cetak Elektronik, 

dan Door to Door ke setiap sekolah dengan keikutsertaan 

dari alumni; (b) Pemasaran secara tidak langsung melalui 

penawaran berbagai kegiatan ekstrakurikuler, 

mengadakan pelatihan dan pengembangan bahasa Arab 

dan bahasa Inggris, mengadakan pelatihan, diskusi ilmiah 

serta kegiatan lain yang dapat membekali siswa baik yang 

melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi maupun 

yang akan kembali ke masyarakat, peran siswa, orang tua 

siswa dan alumni, menegakkan gerakan disiplin bagi 

siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas, 

menciptakan suasana kampus almamater MAN 3 Kota 

Cirebon yang religius, edukatif, dan inovatif, serta belajar 

yang kondusif.13 

Yang kedua, proses implementasi strategi 

pemasaran jasa pendidikan di MAN 3 Kota Cirebon 

adalah sebagai berikut: (a) Merumuskan strategi 

persaingan yaitu dengan melakukan identifikasi 

segmentasi pasar, targeting, dan juga positioning; (b) 

Membuat taktik pemasaran, yaitu dengan menonjolkan 

diferensiasi (keberadaan positif) MAN 3 Kota Cirebon 
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 Ibid., 166. 



 
 

 

dengan lembaga pendidikan lainnya, menerapkan teori 

bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari 

menawarkan produk-produk jasa pendidikan berkualitas 

yang ditawarkan oleh MAN 3 Kota Cirebon, menerapkan 

harga jasa pendidikan kepada calon pelanggan 

pendidikan dengan melihat-lihat dan membanding-

bandingkan juga dengan madrasah-madrasah lainnya, 

melakukan langkah-langkah strategi promosi untuk 

membujuk masyarakat agar membeli produk yang 

ditawarkan oleh madrasah, diantaranya melalui publisitas, 

word of mouth, door to door ke setiap sekolah dengan 

keikutsertaan dari alumni, dan pemanfaatan IT, Media 

Cetak dan Elektronik, menonjolkan SDM  yang sangat 

berkualitas sesuai dengan kualifikasi lembaga 

pendidikan.14 

Skripsi tahun 2018. Dengan judul “Manajemen 

Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs 

Negeri 1 Grobogan” karya dari Yulia Nurul Maulida 

(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). 

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut yakni 

tentang (1) bagaimana perencanaan strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan?; 
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 Ibid., 167. 



 

 

(2) bagaimana pelaksanaan manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan?; 

(3) bagaimana evaluasi manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan?.15 

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan dari 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 

1 Grobogan meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan, 

yaitu yang pertama perencanaan strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan 

mencakup beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu 

pengembangan visi, misi, dan tujuan, identifikasi faktor 

internal dan eksternal melalui tekhnik analisis SWOT, 

perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, 

serta menentukan strategi unggul dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Perencanaan strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan 

dilakukan secara kolektif oleh semua stakeholder 

madrasah yang meliputi Kepala Madrasah, Waka Humas, 

Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru, dan Komite 

Madrasah. 
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 Yulia Nurul Maulida, “Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MTs Negeri 1 Grobogan” (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 4. 



 
 

 

Yang kedua pelaksanaan manajemen strategik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 

Grobogan mencakup pada kegiatan yang dilakukan yaitu 

menentukan kebijakan madrasah, memotivasi pendidik 

dan tenaga kependidikan, mengalokasikan sumber daya 

manusia, serta mengembangkan budaya madrasah. Hasil 

pelaksanaan manajemen strategik yang dihasilkan di 

MTsN 1 Grobogan yaitu meningkatnya kinerja sumber 

daya manusia, proses pembelajaran yang efektif, 

meningkatnya prestasi siswa, meningkatnya standar 

kompetensi siswa, dan daya tarik masyarakat tinggi.16 

Ketiga evaluasi manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 1 Grobogan 

mencakup beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu 

memonitor seluruh hasil kegiatan dari perncanaan dan 

pelaksanaan manajemen strategik, mengukur kinerja 

individu dan madrasah, serta mengambil langkah 

perbaikan. Proses evaluasi menjadi sangat penting dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. Setiap hari 

diadakan perbaikan atas dasar sistem mutu sebagai acuan. 

Sistem tersebut mencakup struktur organisasi, tanggung 
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 Ibid., 66. 



 

 

jawab, prosedur, proses, proses dan sumber daya untuk 

menjalankan strategik peningkatan mutu pendidikan.17 

Skripsi tahun 2017. Dengan judul “Hubungan 

Minat Belajar dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas IV 

MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan Tahun 

Pelajaran 2016/2017” karya dari Aminatus Sa’adah 

(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, maka 

kesimpulan yang dapat diambil yakni minat belajar siswa 

kelas IV Terpadu Nurul Amal Parang Magetan cukup 

dengan nilai berkisar 39-48 dengan prsentasi 70%. 

Sedangkan keaktifan belajar siswa kelas IV MI Terpadu 

Nurul Amal Parang Magetan cukup dengan nilai berkisar 

61-73 dengan persentase 60%. Jadi terdapat korelasi yang 

signifikan antara minat belajar dengan keaktifan belajar 

siswa kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan 

pada taraf 5% ro= 0,458 dan rt= 0,444. Sehingga ro>rt 

maka Ho ditolak dan Ha diterima.18 

Perbedaan antara penelitian yang akan dikaji ini 

dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni belum 

                                                             
17

 Ibid.  
18

 Aminatus Sa’adah, “Hubungan Minat Belajar dengan Keaktifan Belajar 

Siswa Kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan Tahun 

Pelajaran 2016/2017” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 

2017), 80. 



 
 

 

adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang 

pemasaran dan strategi bersaing yang digagas oleh tokoh 

terkenal, yakni Michael Porter yang lebih cenderung 

bergelut di dunia bisnis. Meskipun begitu, karya Porter 

dapat mencakup dua bidang organisasi, baik yang bersifat 

profit maupun nonprofit. Oleh karena itu, strategi 

bersaing Michael Porter dapat dihubungkan ke dalam 

dunia pendidikan, utamanya sebagai acuan untuk 

pengembangan madrasah. Penelitian ini juga mengkaji 

tentang bagaimana strategi bersaing dalam pendidikan 

dikaitkan dengan keunggulan dari MIT Nurul Amal 

Parang Magetan sehingga dapat meningkatkan animo 

masyarakat.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif dan etnografi 

dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan 

paparan mendalam ini, peneliti akan menarik 

sebuah pola atau model dalam alur pemasaran 

pendidikan yang dilakukan oleh kepala MIT 



 

 

Nurul Amal Parang Magetan dalam usaha 

meningkatkan daya saing sekolah. Penelitian ini 

diharapkan dapat menemukan sekaligus 

mendeskripsikan data secara utuh terkait kegiatan 

alur pemasaran pendidikan di MIT Nurul Amal 

Ponorogo. 

b. Jenis Penelitian 

Terdapat enam jenis penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: 

etnografis, fenomenologi, studi kasus, grounded 

theory, deskriptif, biografi.19 Dalam penelitian ini, 

jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus. Yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Dalam hal ini fenomena yang dijadikan objek 
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  Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 34-37. 

Penelitian etnografis biasanya digunakan untuk bidang antropolgi dan 

sosiologi; fenomenologi yang digunakan dibidang psikologi dan filsafat, 
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terapan; grounded theory digunakan dibidang sosiologi; studi kritikal 

digunakan untuk berbagai bidang lmu. Lihat M. Djunaidi Ghony dan 

Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: ar-Ruzz 

Media, 2012), 51. 



 
 

 

adalah alur kegiatan pemasaran pendidikan di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan.  

2. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan 

pemahaman yang mendalam terkait dengan penelitian 

yang dikaji, peneliti datang ke MIT Nurul Amal dan 

mengamati lembaga tersebut secara langsung. Hal ini 

dikarenakan ciri khas penelitian kualitatif merupakan 

pengamatan berperan serta, ikut terlibat langsung di 

lapangan. Sehingga peneliti berperan untuk 

menentukan sekenario.20 Peneliti mencoba 

berinteraksi dengan warga madrasah, mulai dari 

kepala sekolah, bagian tata usaha, beberapa guru, 

bahkan peneliti sempat berdialog dengan murid-murid 

dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 6 di madrasah tersebut. 

 Sambutan yang diberikan oleh pihak lembaga 

sangat baik, hal tersebut menunjukkan bahwa MIT 

Nurul Amal merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang terbuka dan ramah. Keterlibatan 

langsung peneliti di lapangan menjadi syarat utama 

untuk memperoleh data dan mengamati subjek, oleh 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 11. 



 

 

karenanya peneliti datang ke lembaga untuk 

melakukan wawancara terhadap pihak lembaga. 

Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dari 

terjun langsung ke lapangan adalah peneliti dapat 

bersilaturhami atau menyambung tali persaudaraan 

dengan warga MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diambil dari salah satu lokasi 

lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah 

Terpadu Nurul Amal Parang Magetan. Pemilihan 

serta penentuan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh 

kecenderungan peneliti terhadap lembaga karena 

kesesuaian antara proses perkembangan lembaga 

dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Jika dilihat 

secara substantif, lembaga tersebut menunjukkan data 

yang menarik untuk diteliti, yakni: 

a. MIT Nurul Amal Parang Magetan mendapatkan 

apresiasi masyarakat dari sisi keunggulan biaya. 

b. MIT Nurul Amal Parang Magetan mempunyai 

daya tarik yang unik dalam meningkatkan animo 

masyarakat melalui diferensiasinya yang tidak 

terdapat pada lembaga pendidikan lain di sekitar 

daerah Parang Magetan. 



 
 

 

c. Fokus pencapaian sasaran di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan menjadi sorotan utama bagi 

masyarakat untuk dijadikan tolok ukur dalam 

memilih lembaga pendidikan yang tepat bagi 

putra-putrinya.    

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua, 

primer dan sekunder. Data primer di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan adalah berupa ucapan dan 

perilaku kepala sekolah, Tata Usaha, guru kelas 2, 

dan siswa kelas 6 MIT Nurul Amal Parang 

Magetan yang berkaitan dengan pemasaran 

pendidikan, baik yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung. Data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian ini diambil dari dokumen atau 

data yang berkaitan dengan penelitian. Semisal 

dokumen berupa lokasi sekolah, jumlah peserta 

didik, dan data yang berkaitan dengan profil 

umum sekolah, serta foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung 

pemasaran lembaga pendidikan. 

b. Sumber Data 



 

 

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan 

bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi 

sebagai informasi kunci. Sedangkan sumber data 

bukan manusia berupa dokumen yang relevan 

dengan fokus penelitian.21 Sumber data di sini 

meliputi kepala sekolah, bagian tata usaha 

Sekolah, guru kelas 2, dan murid-murid kelas 

enam MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

Sedangkan sumber data bukan manusia terbagi 

menjadi: pertama, peristiwa atau aktivitas; kedua, 

tempat dan lokasi; serta yang ketiga, dokumen. 

Sumber data yang berupa peristiwa atau aktivitas 

misalnya jalannya kegiatan pemasaran dalam 

menarik animo masyarakat. Dalam hal ini, 

peneliti melihat secara langsung bagaimana 

jalannya kegiatan sekolah yang termasuk dalam 

kegiatan-kegiatan pendidikan. Sumber data yang 

berupa lokasi dijadikan sumber pengetahuan 

kondisi, nyata lokasi yang dijadikan objek 

pemasaran pendidikan.  
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 S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: 
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Sumber data berupa dokumen adalah seperti 

dokumen atau arsip-arsip foto, catatan, gambar, 

atau tulisan-tulisan yang relevan dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pemasaran 

pendidikan yang menarik animo masyarakat di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan. Pemilihan dan 

penentuan sumber data tidak hanya didasarkan 

pada banyaknya informan, tetapi lebih 

dipentingkan pada pemenuhan data, sehingga 

sumber data di lapangan dapat berubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari 

wawancara ini adalah dengan kontak langsung 

atau tatap muka antara peneliti dengan objek.22 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 

informan dengan menggunakan dua metode, yaitu 
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 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 
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purposive sampling dan snowballing sampling.23 

Dalam memilih informan, peneliti memilih 

informan yang mempunyai pengetahuan khusus 

dan dekat dengan fokus penelitian. Di antara 

informan yang akan diwawancari antara lain:  

1) Kepala sekolah sebagai informan kunci 

diasumsikan memiliki banyak informasi 

mengenai kekuatan daya saing dalam 

pemasaran pendidikan secara keseluruhan. 

Khususnya alur pelaksanaan dari keunggulan 

biaya, diferensiasi, dan fokus di lembaga; 

2) Bagian Tata Usaha sekolah diasumsikan 

memiliki banyak informasi mengenai bidang 

administrasi dan bidang akademis yang ada di 

sekolah; Setelah wawancara dengan kepala 

sekolah dirasa cukup, maka peneliti meminta 

untuk ditunjukkan informan selanjutnya yang 

dirasa memiliki informasi yang dibutuhkan. 

Dari informan yang ditunjuk tersebut, 

dilakukan wawancara secukupnya, serta pada 
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akhir wawancara peneliti meminta untuk 

ditunjukkan informan lain yang memiliki 

informasi yang dibutuhkan begitu seterusnya 

sampai informasi yang dibutuhkan diperoleh 

semua. 

b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut dengan observasi langsung 

sedangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki.24 

Pada tahap observasi ini peneliti memulai 

dengan observasi yang sifatnya melukiskan secara 

umum situasi sosial yang ada di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. Peneliti mendatangi lembaga 

secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh 
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data yang valid. Pada awal observasi, peneliti 

disambut dengan hangat oleh pihak madrasah. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Namun 

kepala madrasah saat itu sedang pergi dinas luar, 

jadi peneliti melakukan wawancara dengan 

perwakilan salah satu pihak lembaga, yakni 

bagian Tata Usaha madrasah. Setelah dirasa 

cukup dengan wawancara, peneliti kemudian 

berkeliling madrasah untuk melihat secara 

langsung dan membuktikan hasil dari wawancara 

dengan bagian Tata Usaha madrasah terkait 

proses kegiatan beserta pembelajaran yang 

dilakukan di MIT Nurul Amal saat itu.  

Baru beberapa langkah peneliti beranjak 

dari ruang kepala sekolah, akhirnya langkah 

peneliti terhenti saat berada di depan kelas 2 yang 

saat itu tengah melakukan aktivitas belajar 

mereka. Peneliti meminta ijin kepada ustadzah 

yang sedang mengajar di kelas tersebut. Setelah 

mendapat ijin, beberapa kali peneliti melakukan 

dialog tanya jawab kepada ustadzah maupun 

siswa yang berada di kelas tersebut. Ternyata 



 
 

 

dalam satu kelas pada mata pelajaran BTA para 

siswa dipisah dan dibedakan sesuai dengan 

tingkat kemampuannya, jadi dalam satu kelas 

BTA bisa diisi dari berbagai siswa yang 

kemampuannya setara, meskipun tidak satu kelas. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari TU 

madrasah. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

khidmat, anak-anak memperhatikan apa yang 

diajarkan oleh ustadzahnya. Meski ada beberapa 

anak yang membuat suasana sedikit gaduh, namun 

dengan sabar ustadzah tersebut menegur dan 

meyakinkan kembali para siswa untuk 

berkonsentrasi. Pelajaran diakhiri ketika bel 

istirahat berbunyi. 

Setelah selesai mengikuti kegiatan di kelas 

2, peneliti melanjutkan pencarian data di kelas 6. 

Kelas enam dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas 

6A al-Wahab dan kelas 6B ar-Rozaq. Di kelas al-

Wahab semua siswa berkumpul, baik dari kelas 

al-Wahab sendiri maupun dari kelas ar-Rozaq. 

Mereka semua benar-benar memberi sambutan 

yang ramah dan menyenangkan, keadaan tersebut 

menjadi suatu hal yang luar biasa bagi peneliti. 



 

 

Peneliti berusaha mencairkan suasana pada saat 

wawancara dengan cara berkenalan, bercanda, 

serta saling menyapa, bahkan bermain tebak-

tebakan. Setelah dirasa cukup dalam memperoleh 

data, akhirnya peneliti berpamitan kepada seluruh 

siswa kelas 6 MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

Dilanjutkan berpamitan dengan staf dan pengajar 

yang berada di kantor. 

Selanjutnya secara lebih fokus peneliti 

mengobservasi hal yang terkait dengan pemasaran 

pendidikan di sekolah tersebut. Pada observasi 

tahap akhir peneliti lebih mempersempit wilayah 

observasi dengan menyeleksi dan mencari 

karakteristik dari strategi daya saing yang 

digunakan di MIT Nurul Amal Parang Magetan 

dengan cara mengolah data yang didapat dari hasil 

wawancara, dari hasil mengikuti kegiatan, serta 

dari perkembangan prestasi yang dimiliki oleh 

lembaga. 

c. Studi Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber noninsan, 

sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 



 
 

 

Karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data-

data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.25 Dalam penelitian ini peneliti 

membutuhkan data profil sekolah, rekaman dan 

dokumentasi foto-foto yang berkaitan dengan 

kegiatan pemasaran pendidikan, serta buku-buku 

yang berkaitan atau relevan dengan masalah 

penelitian ini.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan 

data yang berupa hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi serta bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah 

pola atau model yang nantinya akan dilaporkan secara 

sistematik. Aktivitas dalam analisis data ini akan 

menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu 

meliputi reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

 

a. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang 

penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.26 Dalam konteks ini, 

data yang peneliti peroleh semisal profil sekolah, 

mengenai bidang akademis, pelaksanaan 

pemasaran, dan kendala dalam melaksanakan 

strategi tersebut yang dilakukan kepala sekolah 

akan peneliti reduksi untuk mendapatkan 

informasi yang lebih jelas dan ringkas 

berdasarkan place, actors, dan activity. Data 

tersebut dimasukkan ke dalam sistem 

pengkodean. Semua data yang diperoleh ditulis 

dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat 

ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. 

 

b. Display Data 
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Penyajian data (data display) adalah penyajian 

data dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam 

hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, 

maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan 

berdasarkan yang dipahami tersebut.27 Penyajian 

data ini meliputi alur strategi generik, lebih 

khusus pada kegiatan pemasaran dalam rangka 

meningkatkan daya saing di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. Selanjutnya peneliti mencari ciri 

spesifik pada setiap alur pemasaran di sekolah 

tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ketiga pada analisis data adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis data 

mengenal alur pelaksanaan pemasaran pendidikan 

yang dilakukan selama pengumpulan data dan 

sesudah pengumpulan data digunakan untuk 
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menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan 

pola tentang peristiwa yang terjadi sesuai dengan 

fokus pembahasan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif memiliki fungsi: pertama, sebagai 

pencapaian derajat kepercayaan penelitian dengan 

cara melakukan inquiry; kedua, menunjukkan derajat 

kepercayaan hasil penelitian dengan jalan pembuktian 

oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.28 

Dengan kata lain kredibilitas berarti bahwa sebuah 

penelitian memang benar-benar dapat dipercaya 

karena telah dilakukan dengan prosedur, metode, dan 

cara yang tepat. Beberapa cara yang dilakukan dalam 

penelitian ini untuk memenuhi standar keabsahan 

data, yaitu29:  

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali 

ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan 

wawancara kembali dengan sumber data yang 

lama maupun yang baru. Sehingga dengan 
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perpanjangan pengamatan ini akan menciptakan 

rapport. Menurut Susan Stainback dalam Sugiono 

rapport is a relationship of mutual trusts and 

emotional affinity between two or more people.30 

Penelitian ini akan peneliti lakukan sekitar bulan 

Juli 2019 sampai Oktober 2019. Apabila nanti di 

kemudian hari peneliti merasa data yang 

dikumpulkan masih kurang maka akan 

memperpanjang masa penelitian sampai bulan 

November 2019.  

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih teliti dan 

berkesinambungan. Melalui cara ini maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis.31 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengadakan 

penelitian secara teliti, yakni selalu mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Triangulasi 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Sehingga nantinya terdapat triangulasi sumber 

data, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi waktu pengumpulan data.32 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan crosscheck 

data yang ada di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari informan melalui wawancara, 

aktivitas melalui observasi dan dokumentasi. 

Apabila dari ketiga data tersebut menghasilkan 

data yang sama, maka data yang peneliti peroleh 

ini sudah dapat dipercaya.  

d. Menggunakan Bahan Referensial 

Yang dimaksud dengan bahan referensial di sini 

adalah adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang diperoleh di lapangan. Misalnya hasil 

wawancara didukung oleh rekaman wawancara.33 

Setiap kali peneliti mencari data di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan, peneliti akan membuat 
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bukti fisik seperti membuat rekaman ketika 

wawancara, mengambil gambar (memfoto) target 

observasi dan mencetak data yang diperoleh dari 

teknik dokumentasi. 

e. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data 

yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data 

yang diperoleh ini sesuai dengan data yang 

diberikan oleh informan. Jika data yang 

ditemukan ini disepakati oleh informan, maka 

data yang ditemukan tersebut valid.34 Pada tahap 

ini peneliti akan menanyakan kembali kepada 

informan MIT Nurul Amal Parang Magetan 

apakah data yang peneliti peroleh sudah benar. 

Melalui cara ini maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis.35 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengadakan penelitian secara teliti, yakni selalu 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitan.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah penulisan pada 

penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan 

dengan mengelompokkannya menjadi lima bab. Masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan 

antara satu dengan lainnya. 

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari enam 

sub bab, yaitu: (A) Latar Belakang; (B) Fokus 

Penenelitian; (C) Rumusan Masalah; (D) Tujuan 

Penelitian; (E) Manfaat Penelitian; (F) Kajian Terdahulu; 

(G) Metode Penelitian; (H) Sistematika Pembahasan. 

Bab II adalah konsep strategi bersaing (generik) 

Michael Porter yang dikaitkan pemasaran pendidikan 

serta diperbandingkan dengan konsep dari tokoh lain dan 

diukur melalui kajian teoritik. Di dalam kajian teoritik 

akan dibahas beberapa sub bab yang meliputi: (1) Konsep 

strategi bersaing untuk menarik minat masyarakat; (2) 

Manajemen pemasaran madrasah; (3) Konsep Strategi 

Generik Michael Porter.  

Bab III adalah paparan data umum dan paparan data 

khusus. (A) Paparan Data Umum. Di dalam paparan data 

umum membahas: pertama, sejarah berdirinya MIT 



 
 

 

Nurul Amal Parang Magetan; kedua, letak geografis MIT 

Nurul Amal Parang Magetan; ketiga, visi, misi, dan 

tujuan MIT Nurul Amal Parang Magetan; keempat, 

struktur organisasi MIT Nurul Amal Parang Magetan; 

kelima, keadaan pendidik dan peserta didik MIT Nurul 

Amal Parang Magetan; keenam, kurikulum MIT Nurul 

Amal Parang Magetan; ketujuh, sarana dan prasarana 

MIT Nurul Amal Parang Magetan. (B) Paparan Data 

Khusus. Di dalam data khusus ini akan dipaparkan data 

terkait dengan: pertama, keunggulan dalam hal biaya di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan; kedua, keunggulan 

MIT Nurul Amal Parang Magetan dalam kaitannya 

dengan diferensiasi untuk menarik animo masyarakat; 

ketiga, fokus pencapaian sasaran MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. 

Bab IV adalah analisis MIT Nurul Amal Parang 

Magetan dalam menarik animo masyarakat melalui 

perspektif strategi generik Michael Porter. Dalam analisis 

ini, peneliti akan mengupas fenomena di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan dengan menggunakan teori yang 

sudah peneliti siapkan sebelumnya. Pada bab ini yang 

akan dibahas adalah: (A) Keunggulan dalam hal biaya di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan; (B) Keunggulan MIT 



 

 

Nurul Amal Parang Magetan dalam kaitannya dengan 

diferensiasi untuk menarik animo masyarakat; (C) Fokus 

pencapaian sasaran MIT Nurul Amal Parang Magetan. 

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. Bab ini menjelaskan tentang inti sari dari 

pembahasan yang dikaji pada bab tiga dan empat. 

Selanjutnya peneliti akan memberikan saran apabila 

terdapat kekurangan berdasarkan praktik strategi yang 

dilaksanakan di MIT Nurul Amal Parang Magetan. Saran 

yang diberikan oleh peneliti tidak lepas dari teori-teori 

dasar yang dikemukakan oleh pakar pendidikan melalui 

data dan kesimpulan yang ada. Sehingga format dari bab 

ini menjadi: (A) Kesimpulan (B) Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 



 
 

 

KONSEP MANAJEMEN STRATEGI PEMASARAN 

PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA 

SAING PADA MADRASAH 

 

A. Strategi Bersaing 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani 

“strategia” yang diartikan sebagai “the art of the 

general” atau seni seorang panglima yang biasanya 

digunakan dalam peperangan.
36 Dalam pengertian 

umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan 

kemenangan atau mencapai   tujuan. Strategi pada 

dasarnya merupakan seni dan ilmu yang 

menggunakan dan mengembangkan kekuatan 

(ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan 

arah operasi-operasi bisnis berskala besar, 

menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang 

dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. 

John A. Byrne mendefinisikan strategi sebagai sebuah 
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pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan 

direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi 

organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor 

lingkungan. 

Jack Trout merumuskan bahwa inti dari 

strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam 

dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat 

persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi 

berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, 

menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang 

sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi 

arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi 

yang pertama, kemudian menjadi yang lebih baik.37 

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang luas dan 

terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan 

internal organisasi dengan peluang dan ancaman 

lingkungan eksternalnya, oleh karena itu strategi 

selalu berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan 

alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.38 
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Menuru t  kamus umum bahasa Indonesia, 

strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu 

muslihat) untuk mencapai suatu maksud. Namun 

dalam perkembangannya, kata ini sering dipakai 

dalam pengertian yang lebih luas sebagai cara yang 

ditempuh seseorang atau organisasi untuk mencapai 

tujuan yang dicita-citakan.39 Strategi adalah 

sekumpulan keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan perumusan dan implementasi rencana 

yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. 

Strategi adalah usaha manajerial dalam 

menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk 

mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna 

mencapai tujuan peusahaan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan misi yang telah ditentukan. 

Da lam  manajemen strategis yang baru, 

Mintzberg mengemukakan 5P yang sama artinya 

dengan strategi, yaitu perencanaan (plan), pola 

(pattern), posisi (position), perspektif (perspective), 

dan permainan atau taktik (play). 
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a) Strategi adalah Perencanaan (Plan) 

Konsep strategi tidak lepas dari aspek 

perencanaan, arahan atau acuan gerak 

langkah perusahaan untuk mencapai suatu 

tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak 

selamanya strategi adalah perencanaan ke 

masa depan yang belum dilaksanakan. 

Strategi juga menyangkut segala sesuatu 

yang telah dilakukan di masa lampau, 

misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah 

dilakukan di masa lampau. 

b) Strategi adalah Pola (Pattern) 

Menurut Mintzberg strategi adalah 

pola, yang selanjutnya disebut sebagai 

“intended strategy”, karena belum terlaksana 

dan berorientasi ke masa depan. Atau disebut 

juga sebagai “realized strategy” karena telah 

dilakukan oleh perusahaan. 

c) Strategi adalah Posisi (Position) 

Yaitu menempatkan produk tertentu ke 

pasar tertentu yang dituju. Strategi sebagai 

posisi menurut Mintzberg cenderung melihat 

ke bawah, yaitu kesatu titik bidik di mana 



 
 

 

produk tertentu bertemu dengan pelanggan, 

dan melihat ke luar yaitu meninjau berbagai 

aspek lingkungan eksternal. 

d) Strategi adalah Perspektif (Perspective) 

Jika dalam P kedua dan ketiga 

cenderung melihat ke bawah dan ke luar, 

maka sebaliknya dalam perspektif cenderung 

melihat ke dalam yaitu kedalam organisasi. 

e) Strategi adalah Permainan (Play) 

Menurutnya strategi adalah suatu 

manuver tertentu untuk memperdaya lawan 

atau pesaing. Suatu merek misalnya 

meluncurkan merek kedua agar posisinya 

tetap kukuh dan tidak tersentuh, karena 

merek-merek pesaing akan sibuk berperang 

melawan merek kedua tadi.40 

2. Pengertian Strategi Bersaing 

Kompetisi mempunyai pengertian adanya 

persaingan antara perusahaan untuk mencapai pangsa 

pasar yang lebih besar.   Kompetisi   antara   

perusahaan   dalam   memperebutkan pelanggan akan 

menuju pada inovasi dan perbaikan produk dan 
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yang pada akhirnya pada harga yang lebih rendah. 

Dalam pengertian sempit kompetisi adalah 

perusahaan-perusahaan yang berusaha sekuat tenaga 

untuk membuat pelanggan membeli produk mereka 

bukan produk pesaing. Oleh karena itu, akan terdapat 

pihak yang menang dan yang kalah.41 

Kotler dan Porter menyatakan bahwa persaingan 

dalam konteks pemasaran adalah keadaan dimana 

perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan 

memperlihatkan keunggulannya masing-masing, 

dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam 

rangka meraih   pelanggannya. Menurut porter, 

persaingan akan terjadi pada beberapa kelompok 

pesaing yang tidak hanya pada produk atau jasa 

sejenis, dapat pada produk atau jasa subtitusi maupun 

persaingan pada hulu dan hilir.42 Persaingan 

merupakan proses kerja tanpa henti terhadap 

kemampuan suatu perusahaan untuk mencari dan 

mempertahankan sebuah keunggulan.43 
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Strategi bersaing adalah mengembangkan 

rencana mengenai   bagaimana bisnis akan bersaing, 

apa yang seharusnya menjadi tujuannya dan kebijakan 

apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut.44 Definisi Competitive Marketing Strategy 

atau strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir 

(tujuan) yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan 

alat (kebijaksanaan) dan perusahaan berusaha sampai 

kesana.45 Pokok perumusan strategi bersaing yaitu 

menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, 

walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, 

meliputi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi. 

Aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah 

industri perusahaan tersebut dapat bersaing.  

Tujuan strategi bersaing untuk suatu unit usaha 

dalam sebuah industri salah satunya menemukan 

posisi dalam industri tersebut dimana perusahaan 

dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya 

terhadap tekanan (daya) persaingan atau dapat 

mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. 
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Rivalitas dikalangan pesaing yang ada berbentuk 

perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan 

menggunakan taktik seperti persaingan harga, perang 

iklan, memberikan hadiah, introduksi produk dan 

meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada 

pelanggan. Persaingan terjadi karena satu atau lebih 

pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat 

peluang untuk memperbaiki posisi bersaingnya.  

 

B. Konsep Strategi Generik Michael Porter 

Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi 

untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari tiga 

landasan yang berbeda, yaitu: kepemimpinan biaya, 

diferensiasi dan fokus. Porter menamakannya strategi 

generik. 

1. Keunggulan Biaya (cost leadership)46 

Menekankan pemroduksian produk-produk 

yang terstandarisasi dengan biaya per unit yang 

sangat rendah untuk para konsumen yang peka 

terhadap harga. Agar cost leadership berhasil, 

perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di 
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seluruh rantai nilainya lebih rendah dari total biaya 

pesaing. Terdapat dua cara untuk mencapai hal 

tersebut: 

a) Menjalankan aktivitas-aktivitas rantai nilai secara 

lebih efektif daripada pesaing dan mengontrol 

berbagai faktor yang mungkin mendongkrak 

biaya aktivitas rantai nilai; 

b) Memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan 

untuk mengeliminasi atau memangkas aktivitas-

aktivitas yang menambah biaya. 

Strategi cost leadership akan efektif dalam 

kondisi-kondisi berikut: 

a) Ketika persaingan harga antar penjual pesaing 

sangat ketat; 

b) Ketika produk penjual pesaing pada pokoknya 

sama dan pasokan tersedia dari semua penjual; 

c) Ketika ada beberapa cara untuk mencapai 

diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi 

pembeli; 

d) Ketika sebagian besar pembeli menggunakan 

produk dengan cara yang sama; 



 

 

e) Ketika pembeli hanya mengeluarkan sedikit 

biaya untuk berpindah dari satu penjual ke 

penjual yang lain; 

f) Ketika pembeli begitu besar dan memiliki daya 

tawar yang signifikan untuk meminta penurunan 

harga; 

g) Ketika pendatang industri baru menggunakan 

harga perkenalan yang rendah untuk menarik 

pembeli dan membangun basis konsumen; 

Terdapat dua tipe alternatif keunggulan biaya: 

a) Strategi biaya rendah (low cost), 

menawarkan produk atau jasa kepada 

konsumen pada harga terendah yang 

tersedia di pasar; 

b) Strategi nilai terbaik (best value), 

menawarkan produk atau jasa kepada 

konsumen pada nilai harga terbaik yang 

tersedia di pasar. 

2. Diferensiasi47 

Strategi yang bertujuan menghasilkan produk 

atau jasa yang dianggap unik dalam industri dan 

diarahkan kepada konsumen yang relatif peka 
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terhadap harga. Strategi diferensiasi yang berhasil 

memungkinkan perusahaan membebankan harga yang 

lebih tinggi untuk produknya dan tetap 

mempertahankan keloyalan konsumen karena 

konsumen sudah terpikat fitur diferensiasi produk 

tersebut. Risiko menjalankan strategi diferensiasi 

adalah bahwa produk yang unik kurang mendapat 

penilaian yang baik dari konsumen untuk 

menjustifikasi harga yang lebih tinggi. Risiko lainnya 

adalah pesaing bisa jadi dengan cepat mencari cara 

untuk meniru fitur-fitur diferensiasi. Diferensiasi 

sangat efektif dalam kondisi-kondisi berikut: 

a) Ketika ada banyak cara untuk mendeferensiasi 

produk atau jasa dan banyak pembeli 

memandang perbedaan ini sebagai sesuatu yang 

bernilai; 

b) Ketika kebutuhan dan penggunaan pembeli 

beragam; 

c) Ketika tidak banyak perusahaan pesaing yang 

mengikuti pendekatan diferensiasi serupa; 

d) Ketika perubahan teknologi berlangsung cepat 

dan kompetisi terjadi di seputar fitur-fitur produk 

yang berubah sangat pesat. 



 

 

3. Fokus48  

Memproduksi produk dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Strategi 

fokus paling efektif ketika konsumen mempunyai 

preferensi atau kebutuhan khusus dan ketika 

perusahaan pesaing tidak berusaha untuk 

menspesialisasi diri di segmen target yang sama. 

Risiko menjalankan strategi fokus adalah ketika 

pesaing akan menyadari strategi fokus yang berhasil 

dan menirunya atau bahwa preferensi konsumen 

berubah ke arah atribut-atribut produk yang 

diinginkan oleh pasar secara keseluruhan. Strategi 

fokus sangat efektif pada kondisi-kondisi berikut: 

a) Ketika ceruk pasar target besar, menguntungkan, 

dan sedang bertumbuh; 

b) Ketika pimpinan pasar tidak melihat ceruk 

tersebut penting bagi keberhasilan mereka; 

c) Ketika pimpinan pasar menganggap terlalu 

mahal atau sulit untuk memenuhi kebutuhan 

khusus dari ceruk pasar target di samping tetap 

memperhatikan kebutuhan konsumen arus utama 

mereka; 
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d) Ketika industri memiliki banyak ceruk dan 

segmen yang berbeda; 

e) Ketika tidak banyak pesaing berusaha 

berspesialisasi di segmen target yang sama. 

Fokus ada dua tipe: 

a) Fokus biaya rendah, menawarkan produk atau 

jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada 

harga terendah yang tersedia di pasar; 

b) Fokus nilai terbaik, menawarkan produk atau 

jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada 

harga terbaik yang tersedia di pasar. 

 

C. Manajemen Pemasaran Madrasah 

1. Pengertian Pemasaran 

Kata pemasaran sudah tidak asing untuk 

didengar, pengertiannyapun sudah banyak 

didefinisikan oleh berbagai ahli. Pemasaran dapat 

didefinisikan sebagai proses sosial dan manajerial 

yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat 

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan 



 

 

nilai dengan orang lain.49 Pemasaran dalam bahasa 

Inggris disebut sebagai marketing. Marketing oleh 

American Marketing Association’s dalam Masaki 

Kotabe dan Kristian Helsen dijelaskan sebagai berikut, 

“Marketing is essentially a creative corporate activity 

involving the planning and distribution of ideas, 

product, and services in an exchange that not only 

satisfies customer’s current needs but also anticipates 

and creates their future needs at a profit”.50 

Pemasaran pada dasarnya adalah aktivitas 

perusahaan kreatif yang melibatkan perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi ide, produksi, dan jasa dalam pertukaran 

bahwa kebutuhan tidak hanya memenuhi pelanggan 

saat ini tetapi juga mengantisipasi dan menciptakan 

kebutuhan masa depan mereka pada keuntungan. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang 

memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan 
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pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan 

pertukaran.51  

Philip Kotler dan Gary Amstrong 

mendefinisikan pemasaran dari segi definisi sosial, 

pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan 

dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.52 

Dapat disimpulkan dari berbagai ahli di atas bahwa 

pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh apa 

yang dibutuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. 

2. Konsep Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller konsep pemasaran 

dibagi menjadi lima, yaitu konsep produksi, konsep 
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produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan 

konsep pemasaran holistik.53  

a) Konsep Produksi 

Konsep produksi adalah salah satu konsep 

tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan 

bahwa konsumen lebih menyukai produk yang 

tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. 

Para manajemen dari bisnis yang berorientasi 

pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai 

efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan 

distribusi massal. Orientasi ini masuk akal di 

negara-negara berkembang dengan jumlah 

penduduk yang melimpah, sumber daya 

manusia dapat diperoleh dengan harga murah, 

sehingga kegiatan produksi memakan biaya 

rendah, dan hasil produksi juga menjadi murah.  

b) Konsep Produk 

Konsep produk berpendapat bahwa 

konsumen menyukai produk yang menawarkan 

kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. 

Manajer dari organisasi ini berfokus untuk 

membuat produk yang unggul dan senantiasa 
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memutakhirkannya. Suatu produk baru tidak 

akan sukses jika tidak didukung oleh harga, 

distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat.   

c) Konsep Penjual 

Konsep penjualan beranggapan bahwa 

konsumen dan bisnis, jika dibiarkan tidak akan 

membeli cukup banyak produk organisasi. 

Karenanya, organisasi tersebut harus melakukan 

upaya penjualan dan promosi yang agresif. 

Konsep penjualan dipraktekkan paling agresif 

untuk barang-barang yang tidak dicari, yaitu 

barang-barang yang biasanya tidak terpikirkan 

untuk dibeli konsumen, seperti asuransi, 

ensiklopedia, dan peti mati. Kebanyakan 

perusahaan juga mempraktikkan konsep 

penjualan ketika mengalami kelebihan 

kapasitas. Tujuannya adalah menjual apa yang 

mereka buat, alih-alih membuat apa yang 

diingkan pasar. Namun, pemasaran yang 

didasarkan pada penjualan memiliki resiko yang 

tinggi.  



 

 

d) Konsep Pemasaran54 

Konsep pemasaran muncul pada 

pertengahan tahun 1950an. Alih-alih memegang 

filosofi “membuat dan menjual” yang berpusat 

pada produk bisnis beralih ke filosofi 

“merasakan dan merespon” yang berpusat pada 

pelanggan. Tugas pemasaran bukanlah mencari 

pelanggan yang tepat untuk produksi, melainkan 

menemukan produk yang tepat untuk pelanggan. 

e) Konsep Pemasaran Holistik 

Pada masa sekarang dimana banyak 

perubahan, diperlukan sebuah konsep yang 

berisi pendekatan yang lebih lengkap dan 

kohesif, melebihi konsep terdahulu yang 

tradisional. Konsep pemasaran holistik 

dikembangkan untuk memperbaiki kesalahan 

dan kelemahan dalam hal pemasaran oleh 

perusahaan. Konsep pemasaran holistik 

didasarkan atas pengembangan, desain, dan 

pengimplementasian program pemasaran, proses 
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dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan 

dan sifat saling ketergantungannya.  

3. Bauran Pemasaran  

Menurut Rambat Lumpioadi dan A. Hamdani, 

Bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang 

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran 

yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi 

pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 

berjalan sukses.55 

a) Product (produk) Jasa Pendidikan Madrasah 

Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari 

sebuah proses yang dapat menghasilkan kepuasan 

atau manfaat bagi pengguna (user) yang dapat 

ditawarkan ke pasar dan akan mempengaruhi 

persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian.56 

Produk dalam konteks jasa pendidikan madrasah 

adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan 

berupa reputasi, prospek, variasi pilihan. Lembaga 

yang mampu bertahan dan memenangkan 

persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang 
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dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu 

pendidikan yang baik, prospek dan peluang yang 

cerah bagi siswa untuk menentukan pilihan-

pilihan yang diinginkannya. Reputasi dan prospek 

lembaga madrasah menjadi daya tarik dan minat 

siswa. Selama ini madrasah menawarkan produk 

sesuai dengan misinya, yaitu sebagai proses 

“Character Building”, yaitu siswa berakhlak 

mulia, agamis, religius dan penuh nilai, termasuk 

di dalamnya adalah terpenuhinya standar 

kompetensi lulusan.57 

b) Price (harga) Jasa Pendidikan Madrasah 

Harga (price) dalam pemasaran adalah jumlah 

yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Harga dalam konteks 

jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan 

yang ditawarkan.58 

c) Place (lokasi/tempat) Jasa Pendidikan Madrasah 

Tempat (place) berarti berhubungan dengan 

dimana perusahaan jasa harus bermarkas dan 
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melakukan aktivitas kegiatannya. Dalam konteks 

jasa pendidikan madrasah place adalah lokasi 

sekolah berada. Lokasi strategis, nyaman dan 

mudah dijangkau akan menjadi daya tarik sendiri, 

dibanding dengan lokasi sekolah yang dekat 

pemakaman, dikenal angker, dekat pasar, dan 

lain-lain.59 

d) Promotion (promosi) Jasa Pendidikan Madrasah 

Promosi (promotion) adalah kegiatan 

mengomunikasikan penjualan produk di pasaran 

dan berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Promosi bertujuan untuk memberikan informasi 

dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk 

yang dihasilkan. Kegiatan promosi yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara advertising (iklan) 

melalui TV, radio, surat kabar, buletin, majalah, 

baliho, brosur, dan lain-lain. Promosi penjualan 

seperti pameran pendidikan, bazar pendidikan dan 

invitasi.60 
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e) People (SDM) Jasa Pendidikan Madrasah  

People (sumber daya manusia) dalam konteks 

pendidikan adalah orang-orang yang terlibat 

dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti 

Tata Usaha (TU), kepala sekolah, guru, dan 

karyawan (pendidik dan tenaga kependidikan).61 

f) Physical Evidence (bukti fisik) Jasa Pendidikan 

Madrasah 

Physical Evidence (bukti fisik) adalah lingkungan 

fisik tempat jasa diciptakan dan langsung 

berinteraksi dengan konsumen. Terdapat dua 

bukti fisik yaitu pertama, bukti penting 

merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemberi jasa mengenai desain dan tata letak dari 

gedung. Dalam konteks jasa pendidikan berupa 

desain ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, 

lapangan olahraga dan lain-lain. Kedua, bukti 

pendukung merupakan nilai tambah yang bila 

berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa, jadi 

hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Namun 

demikian mempunyai peran penting dalam proses 

produksi jasa. Dalam konteks lembaga pendidikan 
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bukti pendukung dapat berupa raport persemester, 

catatan prestasi siswa dan lain-lain.62 

g) Process (proses) Jasa Pendidikan Madrasah 

Process (proses) adalah prosedur atau mekanisme 

dalam rangkaian aktivitas untuk menyampaikan 

jasa dari produsen ke konsumen. Dalam konteks 

jasa pendidikan proses adalah proses pendidikan 

yang meliputi segala kegiatan yang mendukung 

terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar 

guna terbentuknya produk/lulusan yang 

diinginkan.63 

 

D. Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam 

(Madrasah) 

Fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah 

untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dan 

menarik minat sejumlah calon siswa. Oleh karena itu, 

pemasaran harus berorientasi kepada “pelanggan” yang 

dalam konteks sekolah/madrasah disebut dengan siswa. 

Di sinilah perlunya sekolah/madrasah untuk mengetahui 
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bagaimanakah calon siswa melihat sekolah/madrasah 

yang akan dipilihnya.  

Pemasaran adalah kegiatan/pendekatan yang selalu 

berorientasi pada konsumen yang bertujuan untuk 

membuat keputusan manajemen. Oleh karena itu, 

pemasaran hendaknya dilakukan dengan perencanaan 

yang matang dan tujuan yang jelas. Drucker memberikan 

langkah-langkah untuk memenangkan persaingan dengan 

menggunakan pemasaran:  

1. Tujuan harus didefinisikan secara jelas, yang 

mencakup hasil, proses, dan juga strategi; 

2. Buatlah rencana pemasaran dan usaha-usaha 

pemarasan untuk masing-masing kelompok sasaran; 

3. Melakukan komunikasi ke dalam maupun keluar serta 

melakukan pelatihan, dan; 

4. Mendaftarkan kebutuhan logistik yang dibutuhkan 

(Drucker).64 

Baru setelah keempat hal tersebut, maka hasilnya 

akan terlihat. Di samping itu, sekolah/madrasah juga 

perlu mengutamakan kebutuhan khusus masyarakat yang 

diperkirakan dapat memuaskannya. Sekolah/madrasah 
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juga harus mempromosikan berbagai hal kepada 

kelompok-kelompok masyarakat yang paling potensial. 

Pendekatan ini harus digabungkan dengan pola-pola yang 

bertitik tolak dari pengidentifikasian kebutuhan 

sekolah/madrasah dan kemudian berusaha untuk 

mempengaruhi donatur dan calon siswa yang sesuai 

dengan karakteristik sekolah/madrasah. Pendapat di atas 

mengindikasikan bahwa sekolah/madrasah harus mampu 

membuat program-program layanan pendidikan yang 

berorientasi kepada masyarakat sebagai pangsa pasar 

pendidikan, sekaligus berusaha mempengaruhi 

masyarakat yang menyesuaikan dengan kebutuhan 

sekolah/madrasah. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pemasaran menyeluruh merupakan 

bagian dari rencana institusional yang paling besar. 

Rencana pemasaran menunjuk pada proses dua arah 

yang menyeluruh. Hal itu tidak hanya termasuk dalam 

aktifitas penerimaan siswa secara tradisional tetapi 

juga research pasar yang meliputi pekerja dan survei 

kebutuhan calon siswa yang potensial, analisis citra 

masyarakat terhadap sekolah/madrasah, penelitian 

tentang alur kebutuhan, komunitas dan profil calon 



 

 

siswa, evaluasi program dan retensi dari survei yang 

telah dilakukan.65 

Hal pertama yang harus dilakukan dalam 

membuat rencana pemasaran adalah dengan 

menentukan visi, misi, tujuan umum, tujuan khusus 

sekolah/madrasah. Penentuan keempat hal tersebut 

penting sekali karena bagaimanapun strategi 

pemasaran yang akan dibuat tidak terlepas dari visi, 

misi, tujuan umum, dan tujuan khusus yang ingin 

dicapai oleh sekolah/madrasah. Langkah berikutnya, 

adalah menganalisis ancaman dan peluang eksternal. 

Lingkungan eksternal tempat sekolah/madrasah 

bergerak sangat kompleks dan selalu berubah, oleh 

karena itu sekolah/madrasah harus mengetahui 

peluang dan tantangannya. Kotler dan Andreasen, 

menjabarkan lingkungan eksternal menjadi empat hal 

meliputi: 

a) Lingkungan publik yang terdiri dari kelompok 

atau organisasi yang tertarik pada kegiatan 

lembaga; 
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b) Lingkungan kompetitif, terdiri dari lembaga lain 

yang bersaing untuk mendapatkan perhatian 

atau loyalitas dari kelompok sasaran; 

c) Lingkungan makro yang terdiri dari kekuatan 

fundamental berskala besar yang membentuk 

peluang dan ancaman terhadap lembaga 

tersebut; 

d) Lingkungan pasar, yang terdiri dari kelompok 

dan organisasi lain yang bekerja sama dengan 

lembaga tersebut untuk mencapai visi dan misi 

mereka.66 

Agar sekolah/madrasah dapat melaksanakan 

pemasaran dengan berhasil, sekolah/madrasah 

hendaknya mengetahui kecenderungan “kondisi 

pasar” terlebih dahulu. Sekolah/madrasah harus dapat 

mengembangkan pendidikan bagi berbagai segmen 

pasar, oleh karena itu kurikulum yang dihasilkan oleh 

sekolah/madrasah harus benar-benar berorientasi pada 

keinginan dan kebutuhan “pelanggan”. Untuk 

memperluas segmentasi pasar tersebut 
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sekolah/madrasah hendaknya menawarkan berbagai 

layanan kepada pasar.67 

2. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan pemasaran di 

sekolah/madrasah hendaknya memperhatikan 

variabel-variabel yang dapat menarik minat siswa. 

Variabel-variabel tersebut ada yang dapat dikontrol 

oleh sekolah/madrasah adapula yang tidak dapat 

dikontrol. 

Adapun variabel yang tidak dapat dikontrol 

tersebut antara lain: budaya, kondisi ekonomi, dan 

kecenderungan sosial. Sedangkan variabel-variabel 

yang dapat dikontrol meliputi: 1) kurikulum atau 

pelayanan lembaga pendidikan yang cocok dengan 

lembaga user; 2) lokasi pelayanan; 3) komunikasi 

dengan siswa, alumni, donatur, atau komunitas lain 

yang terkait dengan praktik promosi; 4) besarnya 

uang sekolah yang memungkinkan sekolah/madrasah 

untuk melayani siswa dengan baik dan efisien.68  

Sedangkan Alma dengan melihat kondisi 

pendidikan yang ada di Indonesia menyatakan bahwa 
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elemen bauran pemasaran di lembaga pendidikan 

meliputi 4P ditambah satu elemen bauran P. elemen-

elemen tersebut adalah product, price, place, 

promotion, personal trait. Informasi tentang adanya 

P1, P2, P3, P4, dan P5 akan diperoleh oleh calon 

siswa dari berbagai sumber, seperti dari massmedia, 

orang tua, family, alumni, guru sekolah, siswa yang 

masih aktif sekolah, dan sebagainya. Di samping itu, 

terdapat empat faktor lain yang turut mempengaruhi 

pilihan siswa yaitu lingkungan sosiokultural dari 

calon siswa berasal, apakah dia cocok bergaul di 

lingkungan sekolah/madrasah yang akan ia masuki. 

Lingkungan politik dan hukum, lingkungan ekonomi 

dan teknologi, lingkungan kompetitif, dan lingkungan 

sumber daya semuanya menjadi bahan pertimbangan 

calon siswa (termasuk orang tua siswa) untuk 

memasuki sebuah sekolah/madrasah.69 

Dari kedua pendapat tersebut secara tersirat 

memiliki kesamaan. Kurikulum misalnya merupakan 

unsur yang sangat potensial dalam menentukan 

produk sekolah/madrasah. Kertajaya menyatakan 

bahwa semua industri jika selalu ingin laku dipasaran 
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harus selalu mengembangkan produk baru (new 

product development) yang sesuai dengan kebutuhan 

(need), keinginan (want), dan jika perlu sesuai dengan 

harapan (expectation) dari konsumen. Kenyataan ini 

juga berlaku bagi sekolah/madrasah dalam kondisi 

sekarang ini, karena banyaknya sekolah/madrasah 

maka persaingan merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dihindari. Jika sekolah/madrasah tersebut tidak 

membuka layanan-layanan baru yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tertentu, sekolah/madrasah tersebut 

lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat. 

Kondisi ini tentunya juga menuntut 

perubahan/pembuatan kurikulum baru menjadi lebih 

menarik dan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan 

harapan yang ada di masyarakat.70 

Berkaitan dengan produk sekolah/madrasah 

adalah biaya, strategi biaya yang tepat merupakan 

sesuatu yang sangat menentukan bagi 

sekolah/madrasah dalam menghadapi persaingan. 

Secara umum calon siswa akan selalu memilih 

sekolah/madrasah yang memiliki kualitas yang baik 

dengan biaya yang murah. Kenyataan ini sesuai 
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dengan yang dikemukakan oleh Kertajaya, bahwa 

produk atau value sama dengan total quality/total 

cost, artinya jika ingin memenangkan persaingan, 

maka sekolah/madrasah harus meningkatkan kualitas 

dan menurunkan biaya, secara matematik jika 

pembilang (total quality) dinaikkan dan penyebut 

(total cost) diturunkan, maka akan menghasilkan nilai 

yang besar pada hasil (produk atau value). Dalam 

sekolah/madrasah tentunya total quality bukan hanya 

kualitas lulusan saja tetapi juga meliputi layanan-

layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

Keinginan, dan harapan calon siswa.71 

3. Pengendalian  

Untuk mencapai kontrol yang baik, 

sekolah/madrasah membutuhkan informasi-informasi 

yang cukup akurat dan memadai. Kotler dan 

Andreasen memberikan empat sistem untuk informasi 

pemasaran organisasi. Keempat sistem tersebut 

adalah a) internal record system, sistem ini meliputi 

keseluruhan informasi yang berkaitan dengan jumlah 

siswa pendaftar, biaya pemasaran, calon siswa 

potensial, segmen pasar, dan sebagainya; b) 
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marketing intellegence system, meliputi serangkaian 

sumber dan produser yang menyesuaikan informasi 

tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat 

yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 

inteligen pemasaran dengan memperbaiki kualitas 

“inteligen pemasaran” dengan memotivasi kepala 

sekolah/madrasah atau bagian pengembangan 

sekolah/madrasah untuk menemukan variabel 

lingkungan pemasaran yang sesuai dengan 

sekolah/madrasah yang dipimpinnya; c) marketing 

research system, terdiri atas desain sistematis 

pengumpulan, analisis, dan pelaporan data, penemuan 

masalah spesifik; dan d) analytical marketing system, 

terdiri atas dua perangkat pemasaran dan 

permasalahan pemasaran.72 Perangkat pertama, 

disebut dengan statistical bank, yang mengoleksi 

prosedur statistik untuk melakukan analisis 

keterkaitan antar data. Perangkat kedua, disebut 

model bank, yang terdiri atas koleksi model-model 

matematis yang membantu pimpinan 

sekolah/madrasah membuat keputusan pemasaran 

yang baik. Keseluruhan sistem informasi tersebut 
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dapat digunakan satu persatu maupun bersama-sama 

untuk mencari dan mendapatkan informasi yang 

akurat yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah 

sebelum melakukan evaluasi dan kontrol pemasaran.73 

Pemasaran untuk lembaga pendidikan (terutama 

sekolah/madrasah) mutlak diperlukan. Pertama, 

sebagai lembaga nonprofit yang bergerak dalam 

bidang jasa pendidikan, untuk level apa saja, kita 

perlu meyakinkan masyarakat dan “pelanggan” 

(peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak terkait 

lainnya) bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola 

masih tetap eksis. Kedua, kita perlu meyakinkan 

masyarakat dan pelanggan bahwa layanan jasa 

pendidikan yang kita lakukan sungguh relevan 

dengan kebutuhan mereka. Ketiga, kita perlu 

melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam 

jasa pendidikan yang kita lakukan dapat dikenal dan 

dimengerti secara luas oleh masyarakat, apalagi 

pelanggan kita. Keempat, agar eksistensi lembaga 
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pendidikan yang kita kelola tidak ditinggalkan oleh 

masyarakat luas serta pelanggan potensial.74 

Strategi marketing mempunyai peranan yang 

penting dalam pengelolaan madrasah. Strategi 

pemasaran akan menghantarkan madrasah sebagai 

lembaga pendidikan yang besar sebagaimana yang 

diharapkan melalui proses formulasi, implementasi 

dan evaluasi secara berkala. Strategi marketing 

merupakan kegiatan dalam menentukan cara guna 

memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan 

dengan pelanggan yang merupakan sasaran dalam 

mencapai tujuan organisasi. Saat ini paradigma dalam 

memandang pendidikan telah bergeser. Awalnya 

pendidikan dilihat dan dipahami dari aspek sosial, 

sekarang masyarakat melihat pendidikan lebih dari 

sebuah corporate. Ini berarti lembaga pendidikan 

dipandang sebagai suatu organisasi produksi yang 

menghasilkan jasa pendidikan dan dibeli oleh 

konsumen.75  
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Kepala madrasah harus menjalankan madrasah 

yang dipimpinnya dengan menggunakan teknik-

teknik manajemen profesional yang telah banyak 

dilakukan di perusahaan-perusahaan profit/bisnis. 

Memang benar, laba bukanlah tujuan utama untuk 

madrasah. Walaupun demikian, madrasah perlu 

mendapatkan dana utamanya yang berasal dari orang 

tua siswa. Karena kedua orang tua siswa telah 

mengeluarkan uang/dana yang besar untuk madrasah, 

maka sudah sewajarnya apabila madrasah 

memberikan perhatian yang utama terhadap siswa. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan apa yang 

digambarkan oleh Batty dalam Kriegbaum tentang 

besarnya biaya pendidikan. Harga pendidikan 

merupakan investasi yang besar. Gambaran ini 

menunjukkan betapa sulitnya menentukan biaya di 

madrasah yang tepat, di satu sisi madrasah sebagai 

lembaga sosial harus mampu membuat biaya 

pendidikan yang ditanggung oleh siswa sekecil 

mungkin, namun di sisi lain, madrasah tidak mampu 

membuat perkembangan yang berarti jika tidak 

memiliki dana yang cukup.76  
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BAB III 

STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN 

DAYA SAING  

DI MIT NURUL AMAL PARANG MAGETAN 

 

A. Profil MIT Nurul Amal Parang Magetan 

1. Sejarah Berdirinya MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

MIT Nurul Amal berada di Kelurahan Parang, 

Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dari 

kecamatan Parang masuk ke arah barat pasar Parang 

melalui jalan raya Parang-Ngunut Km 1, dan  

terletak  sebelah  selatan  jalan  raya  yang  berada  di  

pemukiman  penduduk  lingkungan Wadung. MIT   

Nurul Amal Parang, Magetan, didirikan pada 5 Juli 

2010 diatas sebidang tanah wakaf. Awal berdirinya 

MIT Nurul Amal Parang Magetan dari ide orang-

orang yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam 

dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melihat 

kondisi masyarakat Parang yang masih menginginkan 

ada lembaga/madrasah yang khusus untuk anak-anak 

muslim usia sekolah dasar di wilayah Parang. 

Mengingat sudah ada RA Nurul Amal yang lulusan 



 
 

 

dari RA tersebut kesulitan mencari sekolah Islam di 

tingkat sekolah dasar di wilayah kelurahan Parang 

khususnya. 

MIT Nurul Amal Parang Magetan ini berdiri 

di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) 

Nurul Amal yang diketuai oleh Bapak Sakun 

Rosyid, S.Ag. Selain   MIT Nurul Amal yayasan ini 

juga mengelola  RA Nurul Amal yang berdiri sejak 

tahun 2010 dan Kelompok Bermain (KB) Nurul Amal 

yang berdiri sejak tahun 2008. Pada awal berdiri, 

MIT Nurul Amal hanya 16 anak, yang berasal dari 

lingkungan sekitar. Saat itu masyarakat belum 

sepenuhnya yakin bahwa madrasah ini akan 

berkembang dan berkualitas seperti sekolah yang 

lainnya. Selain itu pro kontra dari masyarakat masih 

berkembang tentang sekolah full day. Saat awal berdiri 

madrasah ini dinahkodai oleh Ustadzah Sulis Nuryani, 

S.Pd. sebagai kepala Madrasah. Di awal berdirinya 

madrasah ini, hanya ada 3 orang guru yang berjuang 

memulai aktivitas pendidikan, memulai program-

program unggulan yang selanjutnya terus berkembang 

sampai saat ini. 



 

 

Atas izin Allah Swt, dengan  kegigihan dan 

keikhlasan keluarga besar MIT Nurul Amal 

mengorbankan pikiran dan waktu dan apa saja untuk 

perkembangan madrasah, lambat laun MIT Nurul 

Amal berkembang dengan baik seperti mempunyai 

gedung sendiri, jumlah siswa terus bertambah, serta 

meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah  di tahun 2017. Di usianya yang ke-

9, sekarang jumlah siswanya  384 anak  mulai kelas 1 

sampai dengan kelas 6, dengan jumlah guru dan 

karyawan 36 orang. 

Tahun demi tahun MIT Nurul Amal terus 

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Animo 

masyarakat untuk menyekolahkan buah hatinya di 

madrasah ini semakin meningkat. Lulusan dari 

madrasah ini merupakan anak-anak yang 

berpresatasi, dengan hafalan Al Quran minimal 2 

juz, bahkn ada yang mencapai 4 juz. Secara akademik 

lulusan madrasah ini juga tidak kalah dari sekolah 

umum, karena lulusan madrasah ini sering meraih 

nilai Ujian Nasional 10 besar Kabupaten. Prestasi 

internasional yang pernah diraih madrasah ini yaitu di 

tahun 2018 mengirim siswanya untuk mengikuti 



 
 

 

olimpiade MTK KMNR tingkat internasional di 

Singapura, dan berhasil meraih medali perunggu.
77 

2. Identitas MIT Nurul Amal Parang Magetan 

Nama Madrasah : MI Terpadu Nurul Amal Parang 

Nomor Induk 

Madrasah (NIM) : 111235200057 

NPSN : 60727002 

Provinsi : Jawa Timur 

Otonomi Daerah : Magetan 

Kecamatan : Parang 

Jalan dan Nomor : Parang-Ngunut Km. 1 

Kode Pos : 63371 

Telepon : 085229609813 

Email : mitnurulamal@ymail.com  

Status Madrasah : Swasta 

Akreditasi : A 

Jumlah Siswa : 383 

Jumlah Guru Dan 

Karyawan : 37
78
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3. Letak Geografis MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Amal 

Parang Magetan terletak di sebelah barat Taman 

Garuda Parang, tepatnya di jalan Raya Parang 

Ngunut 1 KM Desa Parang Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan. Batas lingkungan MIT Nurul 

Amal Parang Magetan yaitu sebelah barat berbatasan 

dengan rumah warga, sebelah utara berbatasan 

dengan rumah warga, sebelah timur berbatasan 

dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan 

dengan persawahan. Kode pos 63371, titik 

koordinat-7.747553/111.327166.
79

 

4. Visi, Misi, danTujuan MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Amal 

Parang Magetan dirancang sebagai lembaga 

pendidikan yang berkualitas sehingga menerapkan 

pembelajaran terpadu yang berorientasi pada masa 

depan untuk mewujudkan generasi “berkarakter 

Islami” yang berpengetahuan luas. Menyenangkan 
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dan diutamakan kemanfaatannya serta kemaslahatan 

di masa depan. 

Visi :  

Menjadi madrasah berkualitas yang mencetak 

generasi rabbani berprestasi. 

Misi : 

a. Mewujudkan nilai-nilai islam dalam 

penyelenggaraan madrasah 

b. Melakukan islamisasi isi dan proses 

pembelajaran 

c. Melakukan layanan secara adil dan memuaskan 

d. Melakukan pembinaan yang komprehensif 

dengan orientasi terbentuknya akhlak mulia 

e. Mengembangkan kemampuan peserta didik 

sesuai minat dan bakat 

f. Mengembangkan semangat berkompetisi untuk 

meraih prestasi di segala bidang 

Tujuan: 

a. Membentuk siswa-siswi yang memiliki 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dasar 

yang cukup melanjutkan ke jenjang pendidikan. 

b. Karakter Islam dengan akhlak dan kepribadian 

yang sesuai nilai-nilai Islam serta sikap mandiri 



 

 

dan bertanggung jawab sebagai bekal hidup di 

tengah keluarga dan masyarakat.
80

 

5. Struktur Organisasi MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Struktur organisasi di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan dikepalai oleh Ketua Yayasan Pendidikan 

Islam Nurul Amal, yakni Bapak Sakun Rasyid, S.Ag. 

yang menjabat hingga sekarang dengan konsultan 

pendidikan Bapak Heri Sucitro, M.Pd. dari Solo. 

Komite Sekolah Suwarno, Kepala Madrasah adalah 

Ibu Sulis, SPd. Di bawah kepemimpinan kepala 

sekolah terdiri dari 3 karyawan/karyawati dan 33 

guru kelas. Sebagai komponen sekolah, tenaga 

pendidik dan kependidikan memberikan layanan 

pendidikan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah 

siswa/siswi. Struktur organisasi MIT Nurul Amal 

Parang Magetan dapat dilihat pada bagan dibawah:
81
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6. Keadaan Guru dan Siswa MIT Nurul Amal 

Parang Magetan 

a. Keadaan Guru MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Guru di MIT Nurul Amal Parang Magetan 

berasal dari berbagai daerah, jadi tidak hanya dari 

sekitar Parang saja. Meski begitu, kualitas dan 

kredibilitas SDM guru di MIT Nurul Amal tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Karena komitmen 

yang baik dari seluruh pihak akademik, madrasah 

mampu membuat gebrakan pembaharuan program 

yang cukup menarik minat masyarakat sehingga 

secara tidak langsung dapat meningkatkan daya 



 

 

saing pendidikan di daerah Parang. Karena 

kualitas SDM tidak lepas dari peran utama guru, 

maka perekrutan gurupun tidak luput dari 

berbagai pertimbangan dan musyawarah yang 

telah disepakati dari berbagai pihak, utamanya 

dari yayasan. Keadaan guru di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan dapat dilihat pada table berikut:
82

 

Tabel 3.1 Keadaan Guru di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Jumlah Guru Jumlah Total Guru 

Laki-Laki 6 Orang 
33 Orang 

Perempuan 27 Orang 

Jumlah Karyawan Jumlah Total Karyawan 

Laki-Laki 1 Orang 
3 Orang 

Perempuan 2 Orang 

Jumlah 36 Orang 

b. Keadaan Siswa MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

Yang dimaksud dengan siswa adalah mereka 

yang secara resmi menjadi siswa MIT Nurul Amal 

Parang Magetan dan terdaftar dalam buku induk. 

Siswa di madrasah ini berasal dari kalangan 

keluarga yang berstatus ekonomi bermacam-
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macam dan dari pendidikan orang tua yang 

bervaritif. Apabila dilihat dari kuantitasnya, siswa 

sekolah ini cukup memadai, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah siswa yang cukup stabil dari tahun 

ketahun. Meski pernah mengalami keadaan 

dimana masyarakat belum terlalu percaya 

terhadap madrasah, namun MIT Nurul Amal tidak 

pernah menyerah dan terus meningkatkan kualitas 

untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

Tahun pelajaran 2019/2020 tepatnya pada bulan 

Juli tahun 2019 madrasah ini mempunyai 384 

siswa yang terbagi menjadi 6 kelas dengan 

perincian sebagai berikut:
83

 

Tabel 3.2 Keadaan Siswa di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

No Kelas Nama Kelas 
Siswa Jum 

lah 

Jumlah Total / 

Angkatan Pa Pi Pa Pi 

1 1A AR RAHMAN 10 15 25 

 

31 

 

45 

 

76 
2 1B AR RAKHIM 10 16 26 

3 1C AL MALIK 11 14 25 

4 2A AL QUDUS 15 11 26 

 

42 

 

38 

 

80 
5 2B AS SALAM 14 13 27 

6 2C AL MU'MIN 13 14 27 

7 3A AL MUHAIMIN 15 8 23    
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No Kelas Nama Kelas 
Siswa Jum 

lah 

Jumlah Total / 

Angkatan Pa Pi Pa Pi 

8 3B AL AZIZ 12 11 23 37 31 68 

9 3C AL JABBAR 10 12 22 

10 4A AL MUTAKABIR 14 8 22 

 

30 

 

27 

 

57 
11 4B AL KHOLIQ 14 8 22 

12 4C AL BARI' 2 11 13 

13 5A AL MUSHAWWIR 18 6 24 

 

43 

 

25 

 

69 
14 5B ALGHAFFAR 16 10 26 

15 5C AL QAHHAR 9 9 18 

16 6A AL WAHHAB 8 8 16 
19 16 35 

17 6B AR ROZZAQ 11 8 19 

JUMLAH TOTAL 202 182 384 202 182 384 

7. Kurikulum dan Sarana Prasarana MIT Nurul 

Amal Parang Magetan 

a. Kurikulum MIT Nurul Amal Parang Magetan 

MIT Nurul Amal Parang Magetan sudah 

mulai melaksanakan K-13 pada tahun pelajaran 

2019/2020 yang diimplementasikan pada semua 

kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Data yang 

lebih rinci terkait dengan kurikulum 2013 di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan akan dijabarkan pada 

lampiran 6. 

b. Sarana Prasarana MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 



 
 

 

Salah satu penunjang keberlangsungan 

pendidikan adalah sarana dan prasarana di 

madrasah. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 

dengan kualitas pendidikan yang efektif. MIT 

Nurul Amal Parang Magetan telah memenuhi 

syarat dalam melengkapi sarana dan prasarana 

madrasah. Hal tersebut dapat dibuktikan sesuai 

dengan data yang diperoleh penulis, yakni pada 

tabel berikut:
 84

 

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan 

No. Bangunan Jumlah Kondisi 

1 RUANG KELAS 17 BAIK 

2 RUANG KANTOR 1 BAIK 

3 PERPUSTAKAAN 1 BAIK 

4 MASJID 1 BAIK 

5 RUANG UKS 1 BAIK 

6 KAMAR MANDI PA 1 BAIK 

7 KAMAR MANDI PI 1 BAIK 

8 GUDANG 1 BAIK 

9 RUANG BTA 1 BAIK 

10 RUANG TPA 1 BAIK 

11 DAPUR 1 BAIK 
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B. Strategi Pemasaran MIT Nurul Amal Parang 

Magetan 

1. Low Cost untuk Meningkatkan Daya Saing di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan 

a. Efektivitas Keunggulan Biaya di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan 

Dalam dunia pendidikan di era global 

seperti saat ini, setiap lembaga pendidikan 

berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas. 

Baik dari segi kualitas akademik maupun 

nonakademik. Sehingga mau tidak mau lembaga 

yang tidak mempunyai program unggul akan 

tertinggal. Hal tersebut juga menimbulkan 

persaingan yang sehat maupun tidak sehat. Jika 

sebuah lembaga pendidikan mampu bertahan 

dalam satu atau dua periode, belum tentu 

lembaga tersebut dapat mempertahankan 

eksistensinya pada periode berikutnya.  

Di tengah-tengah ketatnya persaingan 

antar lembaga seperti yang telah dijelaskan di 

atas, ternyata masih ada lembaga pendidikan 

yang berpandangan lain dalam menghadapi 



 
 

 

kompetisi pendidikan. Salah satu dari lembaga 

tersebut adalah MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. Semua civitas lembaga menganggap 

bahwa upaya untuk tetap mempertahankan 

eksistensi madrasah tidak harus dengan promosi 

gencar-gencaran. Terlebih lagi jika sampai 

menjelek-jelekkan lembaga pesaing lain demi 

memperoleh jumlah murid yang ditargetkan. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 

Kepala Madrasah Terpadu Nurul Amal Parang 

Magetan sebagai berikut: “Menurut saya, 

pendidikan itu tidak perlu dipasarkan. Lembaga 

pendidikan itu tidak perlu dipublikasikan. Tetapi 

kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau 

masyarakat sudah tahu kita itu baik, maka akan 

otomatis datang menemui kita. Itu ya”.
85

 

Bagi Sulis, jika pelayanan dari lembaga 

sudah cukup baik, secara langsung daya 

saingpun dapat meningkat. Karena menurutnya 

yang dimaksud dengan daya saing dalam 

kompetisi pendidikan adalah sebagaimana 

penjelasan berikut: 
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Daya saing, kalau menurut saya kita 

bersaing itu bukan untuk kita lebih 

unggul daripada lembaga yang lain. 

Tapi motivasi kita punya daya saing itu 

adalah bagaimana kita bisa 

menghasilkan siswa atau peserta didik 

yang memberikan kemanfaatan. 

Kemanfaatan itu penjabarannya 

panjang. Banyak. Mereka berprestasi, 

mereka bermanfaat untuk lembaganya. 

Mereka baik, mereka sholih sholihah, 

ya akan bermanfaat untuk orang 

tuanya. Dan terutama bermanfaat 

untuk dirinya sendiri. Yah, kalau saya, 

daya saing itu adalah berlomba untuk 

memberikan kemanfaatan.
86

 

 

Selain itu, kemanfaatan yang dimaksud 

tidak boleh sampai merugikan pihak lain serta 

tidak boleh memberatkan. Baik dari pihak 

manapun. MIT Nurul Amal Parang Magetan 

berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik 

bagi para konsumennya, dalam artian pengguna 

jasa pendidikan yang meliputi peserta didik, 

wali murid, dan masyarakat. Sesuai dengan 

pelayanan berdasarkan kualitas yang dimiliki 

lembaga, maka ada harga yang harus dibayar. 

Dan pembiayaan di lembagapun tergolong 
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relatif. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh 

wali murid tidak dapat dibilang murah, namun 

juga tidak sepenuhnya dikatakan mahal. 

Tergantung dari sudut mana wali murid 

memandang. Hal tersebut senada dengan 

penjelasan Sulis sebagaimana berikut: 

Nah ini, biaya kita garis bawahi, semua 

rupiah dari orang tua yang masuk ke 

sekolah itu, ke madrasah ini kita garis 

bawahi semua dinamakan infaq. Yah, 

jadi tidak ada SPP. Namanya infaq 

syahriah, tidak ada uang gedung, 

namanya infaq pembangunan. Adalagi 

wakaf. Wakaf tunai. Jadi, namanya 

wakaf itukan dibentukkan dalam 

bentuk tanah, bangunan. Begitukan ya? 

Kalau mau wakaf tanah, orang 

tanahnya di sana-sana, gak di sekitar 

sini. Kan tanah-tanah yang di sekitar 

sini banyak dijual. Maka wali murid 

yang ingin berwakaf silakan berwakaf 

tunai. Nanti dananya dari wakaf 

tersebut akan kita wujudkan dalam 

bentuk tanah. Kemudian nek ditanya 

ya kalau ditanya mahal tidak itu 

sifatnya relatif. Ya, mahal atau tidak 

itu sifatnya relatif. Karena tergantung 

kualitasnya. Yakan, kalau kita beli 

baju sutra, harga lima ratus ribu apa 

satu juta mahal ndak? Ya relatifkan? 

Iya, kan bahannya memang 



 

 

berkualitas. Kita beli baju yang 

harganya 20 ribu 30 ribu apakah itu 

mahal? Ya relatif. Orang yang dia 

tidak mampu membeli baju dengan 

harga 30 ribu dia sebut mahal. Tapi 

orang yang biasanya beli baju 100 ribu 

keatas dia akan bilang itu murah. Jadi, 

mahal atau tidak itu relatif. 

Memberatkan atau tidak dengan wali 

murid? Maka wali murid setiap ke sini 

masuk tahun pertama selalu kita 

sampaikan mampu berinfaq apa tidak? 

Kalau mereka menyepakati mampu 

kita minta untuk tanda tangan surat 

keterangan. Ya, jadi memang tidak ada 

paksaan. Dan tentunya kalau mereka 

mau dan mampu tidak memberatkan 

kesimpulan kita seperti itu. Ya.
87

 

 

Tidak hanya kepala madrasah yang 

menjelaskan tentang infaq sebagai pengganti 

SPP di MIT Nurul Amal Parang. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan sebelumnya, bagian 

TU (Tata Usaha) juga memberikan keterangan 

yang serupa. 

Kalau donatur itu yang mengelola 

yayasan ya. Kalau wali murid itu 

sekedar infaq, seperti infaq bulanan. 

Seperti kayak SPP seperti itu. Tapi kan 

kita namanya infaq, bukan SPP. Jadi 
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tidak sama antara bulan ini dengan 

bulan berikutnya. Jadikan tergantung 

ya, namanya infaq. Ada batasannya. 

Kalau donatur itu yang mengelola 

yayasan ya. Kalau wali murid itu 

sekedar infaq, seperti infaq bulanan. 

Seperti kayak SPP seperti itu. Tapi kan 

kita namanya infaq, bukan SPP. Jadi 

tidak sama antara bulan ini dengan 

bulan berikutnya. Jadikan tergantung 

ya, namanya infaq. Ada batasannya.
88

 

 

b. Alternatif Keunggulan Biaya di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan 

Hani’atul Musyarofah selaku Tata Usaha 

menjelaskan bahwasanya infaq di MIT Nurul 

Amal tidak boleh sampai memberatkan wali 

murid. Terutama bagi wali murid yang kurang 

mampu secara ekonomi. Semua harus dikelola 

sesuai kadarnya, dalam artian sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Jadi sifatnya harus 

ikhlas, bukan terpaksa. Menurutnya ”Ada 

batasannya. Ada yang minimal tapikan ada yang 

beda atau lebih. Ada yang kurang kalau misal 
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tidak mampu gitu. Jadi kami beri keringanan 

ataupun di bawahnya (jumlah batas infaq)”.
89

 

Untuk batas minimal dari infaq yang harus 

dikeluarkan oleh wali sudah disepakati pihak 

madrasah. Hanya saja setiap bulan bisa berubah-

ubah. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh besar 

kecilnya kebutuhan lembaga selama satu bulan 

berlanjut. Oleh karena itu, antara bulan ini 

dengan bulan berikutnya lembaga mengeluarkan 

batas minimal dana infaq yang tidak sama. 

Meskipun sudah ada patokan batas minimal 

setiap bulannya, wali murid boleh berinfaq lebih 

dari yang diedarkan oleh lembaga. Seperti apa 

yang telah dijelaskan oleh Hani’atul Musyarofah 

sebagaimana berikut: “Gak sama ya, kadang ada 

yang 50 ada yang 70. Saya juga merekap untuk 

akhir bulan ini kemarin. Ndak sama, terkadang 

kan rapelan gitu, jadi antara bulan ini dan bulan 

berikutnya ndak sama”.
90

 

Selain infaq, terdapat sebuah usaha yang 

belum lama ini berdiri di bawah naungan 
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yayasan. Usaha tersebut berupa toko atau lebih 

tepatnya mini market MIT Nurul Amal. Mini 

market tersebut dibangun dalam rangka 

meningkatkan perekonomian di lembaga 

madrasah.  Tujuannya untuk menambah income 

demi mewujudkan madrasah unggul di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan. Seperti yang 

diterangkan oleh Hani’atul Musyarofah, “Kita 

punya toko yang baru. Itu punya madrasah juga. 

Nantinya digunakan untuk pengembangan 

madrasah. Baru, berdirinya April kemarin. 

Itukan kerja sama dengan pihak Solo ya. Jadi 

sementara ini yang mengelola dari pihak sana. 

Hariannya kita mendapatkan berapa gitu 

disetorkan ke sana”.
91

 

Berdasarkan wawancara dan keterangan di 

atas, maka dapat ditarik benang merah 

bahwasanya MIT Nurul Amal Parang Magetan 

berusaha untuk menjaga kualitas lembaga 

melalui pelayanan yang terbaik guna 

memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. 

Terkait dengan cost leadership (unggul dalam 
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biaya), MIT Nurul Amal Parang Magetan 

dipandang relatif. Artinya, biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wali murid sepadan dengan 

pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh 

lembaga. Jadi bagi wali murid yang benar-benar 

sadar akan kualitas pendidikan yang bermutu 

serta mampu dalam perekonomian, maka harga 

dari infaq tersebut tergolong murah.  Dan hal 

tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lain. 

Baik dari internal lembaga maupun eksternal 

lembaga sehingga tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial maupun kesenjangan bagi 

stakeholder. Semua murni berdasarkan 

keikhlasan dari masing-masing pihak.  

Namun lain halnya dengan wali murid 

yang kurang mampu baik secara ekonomi 

maupun secara pola pikir, mereka akan 

menganggap bahwa batas minimal saja dari 

infaq yang diedarkan lembaga sudah 

memberatkan. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya kesadaran terhadap eksistensi dan 

kemajuan pendidikan. Selain itu faktor ekonomi 

yang berada di kalangan menengah ke bawah 



 
 

 

juga mengakibatkan pemikiran yang kurang 

mendukung terhadap pengembangan madrasah.  

Salah satu upaya untuk meringankan 

beban infaq, utamanya terhadap wali murid yang 

dianggap kurang mampu, maka madrasah juga 

membuka usaha berupa toko atau mini market 

untuk menambah income yang bertujuan untuk 

memajukan kualitas lembaga. Toko atau mini 

market tersebut dibangun oleh yayasan. Jika 

penghasilan yang diperoleh toko sudah 

memadai, maka akan secara langsung dapat 

mengurangi beban biaya atau infaq wali murid.   

2. Diferensisasi untuk Meningkatkan Daya Saing di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan 

a. Strategi Diferensiasi untuk Layanan 

Pendidikan 

Seperti yang telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya, bahwasanya 

persaingan pendidikan di era global saat ini 

menuntut semua lembaga untuk meningkatkan 

kualitas demi mempertahankan daya saing yang 

unggul. Untuk itu, mau tidak mau setiap lembaga 

pendidikan, baik yang formal maupun 



 

 

nonformal, mulai dari sekolah ataupun madrasah, 

semua harus berusaha keras untuk membuat 

perubahan. Salah satu upaya untuk menghadapi 

hal tersebut adalah dengan menetapkan 

diferensiasi, atau pembeda yang dijadikan 

sebagai ciri khas suatu lembaga. Begitu pula 

yang terjadi di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. Menurut pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, MIT Nurul Amal telah cukup 

memberikan perbedaan yang signifikan dalam 

pelayanan pendidikan. Ini dapat dibuktikan 

dalam lingkup sekitar Parang. Beberapa hal yang 

disampaikan oleh Sulis yang menjadi penguat 

adanya diferensiasi di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan yakni sebagai berikut: 

Tadi ya, memberikan kemanfaatan 

yang maksimal, jadi, kemanfaatan 

yaitu tidak hanya untuk siswa, tapi 

juga untuk wali murid. Kita ada 

program wali murid mengaji. Ya kita 

ada program paguyuban, kita ada 

program parenting, dan apa namanya? 

Intinya kita welcome dengan wali 

murid. Ya, jadi ini sifatnya umum 

untuk wali murid. Dan juga untuk 

masyarakat umum. Kalau ada yang 

mau. Dari guru agama kita, kita 



 
 

 

tugaskan satu guru. Kita kasih jam, e… 

satu pekan sekali membimbing wali 

murid yang ingin bisa membaca al-

Qur’an. Mulai dari nol, mulai dari alif 

ba’ ta’ mereka belum bisa, sampai bisa 

membaca al-Qur’an dan Alhamdulillah 

sudah banyak wali murid yang sudah 

terbimbing. Dari belum bisa membaca 

al-Qur’an, sampai akhirnya sudah bisa 

membaca. Gitu ya, walau memang 

tidak tidak banyak, gitu ya, tidak ada 

100% atau 50 tidak ada. E… kita 

setiap pertemuan itu hanya sekitar 

30an orang. Karena memang sifatnya 

itu sukarela, siapa yang mau, begitu 

ya. Kita tidak memaksa, tidak 

mewajibkan, tidak mengharuskan. Jadi 

woro-woro kita monggo yang mau 

belajar kita siap. Dari pihak sekolah, 

pihak madrasah siap untuk 

membimbing. untuk pembiayaannya 

tanpa biaya. Karena yang mengajar 

guru kita. Otomatis dia sudah masuk di 

gaji bulanannya. Tidak ada fee khusus. 

Dan kita juga tidak minta wali murid 

untuk ngisi kotak amal juga tidak. Jadi 

ya, sifatnya itu pelayanan aja dari kita 

ya.
92

  

 

Hal senanda juga dikemukakan oleh 

Hani’atul Musyarofah selaku TU di MIT Nurul 

                                                             
92

 Sulis, wawancara, Parang, 26 Agustus 2019. 



 

 

Amal Parang Magetan dengan menambah 

sedikit keterangan:  

Ada, jam BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) 

2 jam pelajaran. Iya, kan beda-beda 

untuk perkelasnya. Dari kelas satu 

jamnya untuk BTA beda. Biasanya 

kalau orang itu pasti membesar-

besarkan ya. Kalau kita, kalau di 

sekolah secara lembaga kita biasa-

biasa saja, cuman mungkin selain 

dukungan dari wali murid juga yang 

paling kita unggulkan itu tahfidznya. 

Yang paling banyak diminati perasaan 

semua kegiatan diminati sama anak-

anak. Saling mendukung. Jadikan kita 

perangkatan punya paguyuban. Jadi 

nanti untuk semua kegiatan itu kita 

bahas. Jadi mereka tahu program kita 

apa, sehingga mereka bisa mendukung 

sepenuhnya. Iya, komitenya juga 

melibatkan wali. Iya, betul. Tanpa 

mereka kita ndak ada apa-apanya. 

Jadikan kunci kita di mereka. 

Sebenarnya kita sudah menghimbau 

ya, kalau ada alumni itu kita bina. 

Tapikan kebanyakan beberapa kali 

jalan itu ndak jalan. Kemudian saat 

tahun pelajaran tahun baru ini kita 

ulangi lagi. Kita buka lagi kegiatannya 

juga kita susun bareng. Kita juga ada 

alumni, acara kumpul alumni gitu, 



 
 

 

mengumpulkan walinya juga anak-

anaknya.
93

  
 

Selain itu, terdapat kegiatan lain yang 

tidak kalah mendukung kualitas madrasah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sulis, “Kegiatan 

bermalamnya bisa kemah, bisa e.. karantina. 

Biasanya, anak-anak yang mau lomba dan mau 

Ujian Nasional, ya itu ada semacam karantina 

ada mau wisuda tahfidz, ada karantina. Jadi 

memang banyak sekali kegiatan yang menguras 

energi memang. Cumakan hasilnya orientasinya 

untuk kemanfaatan”.
94

 

Masih ada program lain yang dicanangkan 

oleh lembaga dalam rangka menarik minat 

masyarakat. Berikut uraian dari Sulis:  

Selama ini kita, anu ya, tidak 

merugikan lembaga lain. Jadi apapun 

program kita, itu sifatnya internal 

untuk meningkatkan kualitas kita tidak 

em… apa namanya, merendahkan atau 

bahasanya mungkin menjelekkan 

lembaga lain. Tidak. Jadi ketika 

memang contoh ada wali murid yang 

datang ke sini, ingin mendaftarkan 
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putranya di sini, malah kita 

menawarkan, kenapa tidak ke 

sekolahan A? sana gratis loh. Kenapa 

tidak ke sekolahan B? sana pulangnya 

lebih pagi loh daripada sini. Kalau 

saya malah seperti itu. Tidak 

menyuruh sekolah di sini. Tidak 

seperti itu. Ndak, kalau saya, yakin 

mau sekolah di sini? Di sini kita ada 

infaq, di sana loh gratis. Tidak ada 

infaq sama sekali. Tidak ada apa 

namanya, e.. bahkan buku aja gratis, 

ini buku beli. Sana pulangnya pagi, 

sini pulangnya sore, bahkan malam, 

bahkan ada kegiatan menginap. Gitu 

ya. Bagaimana, jadi memang saya 

malah me.. ini ya tidak menjelekkan 

yang lain, malah kita beri tahu apa 

perbedaan kita dengan sekolah yang 

lain. Biar wali murid menilai sendiri. 

Biasanya ketika anak masuk di sini 

kita interview dua-duanya. Orang tua 

di-interview, anak juga di-interview. 

Kalau anak berniat sekolah di sini, 

orang tuanya juga berniat dan saling 

mendukung, kita terima. Kalau anak 

mendukung orang tua tidak, tidak kita 

terima. Orang tua semangat, anaknya 

ndak mau sama sekali, ya tidak 

diterima.
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Mungkin tidak banyak lembaga yang 

menerima murid baru dengan cara seperti yang 

Sulis lakukan. Dia tidak melebih-lebihkan 

keunggulan madrasah yang kelolanya. Namun 

Sulis juga tidak menjelek-jelekkan lembaga lain 

untuk menurunkan nilai lembaga pesaing dalam 

pandangan masyarakat. 

b. Diferensiasi sebagai Kemampuan Pemasaran 

yang Kuat 

Sulis juga memberikan keterangan 

lanjutan terkait dengan program pelayanan 

pendidikan yang terpadu di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. Hal ini menjadi tonggak utama 

untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap 

madrasah. Program pelayanan pendidikan dalam 

sebuah lembaga tidaklah harus selalu terlihat 

berlebihan. Karena sebuah program tidak hanya 

dinilai dari banyaknya rencana yang 

diwacanakan, namun dilihat dari seberapa jauh 

program tersebut dilaksanakan. Begitu juga di 

MIT Nurul Amal Parang Magetan, meskipun 

terkesan sederhana, namun program yang 

ditawarkan oleh lembaga berhasil membuat 



 

 

sekelompok besar masyarakat tertarik dan 

berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya 

di lembaga yang dikepalai oleh Sulis tersebut. 

Beliau menjelaskan bahwa: 

Yang menjadi pembeda dengan 

sekolah lain, di sini: (1) Tidak ada 

jajan sembarangan. Jadi kesehatan 

terjaga. Konsumsi ada, snack ada, 

makan siang, ada minum. Semuanya 

terjaga kehigienisannya. Dikelola oleh 

pedagang; (2) Program tahfidz Qur’an. 

Ya kalau di Parang saja insya Allah 

belum ada yang menyamai kita; (3) 

Akhlak. Jadi pembiasaan penanaman 

akhlak itu yang bener-bener menjadi 

program yang tidak terpisahkan pada 

semua stakeholder yang ada di 

lembaga. Gurunya, karyawannya, yah 

semua yang terlibat di sini akhlaknya 

semua terjaga. Ndak ada guru yang 

merokok. Jadi bebas merokok. Ndak 

ada karyawan yang boleh merokok. 

Bahkan tukang kebunpun tidak boleh 

merokok. Dan Alhamdulillah memang 

di sinikan tersaring.
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Hal tersebut juga dikuatkan oleh Hani’atul 

Musyarofah sebagai berikut: 

Tidak ada (yang beli jajan di luar). 

Kalaupun setelah pulang juga ndak 
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ada. Kita sterilkan untuk penjual yang 

jualan di sini. Kan kita sudah pesan 

kepada anak-anak, kalau masih 

berseragam sekolah ndak boleh beli 

jajan di sekolah. Karena kemarin 

pernah kalau mereka ketahuan beli 

jajan di sekolah, kan kena hukuman. 

Jadi sudah terbiasa ndak jajan di depan 

sekolahan. Juga nolak ada yang jualan. 

Karena sudah terbiasa. Kalau snack 

sekolahan sudah ada catering. Jadi 

untuk makan siang dan jajan dikelola 

madrasah. Makan siang, ada dapur 

yang menyediakan makan siang untuk 

mereka. Jadi maksudnya yang 

memasak dari pihak lembaga. Jadi 

hampir sama dengan pondok. Kalau 

disamakan (dengan pondok) sih ndak. 

Cuma kita berusaha memberikan yang 

terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita 

tidak membiasakan anak-anak jajan 

sembarangan di luar. Jadi ketika 

membayar RP 7.000,00 untuk makan 

dan snack itu ya udah, ndak ada uang 

lagi. Yang dibawa dari rumah. Itu juga 

salah satu yang menjadi alasan wali 

murid senang menyekolahkan anaknya 

di sini. Jadi mereka ndak jajan 

sembarangan, kan sudah terbawa dari 

RA juga sudah biasa ya terbawa 

sampai MI. Kalau secara peraturan 

sebenarnya tidak ada uang saku ya. 

Cuma ketika kita melarang ternyata 

anak-anak bilang. Mau beli ini bu, mau 



 

 

beli buku atau pensil. Kan kita, kita ya 

membolehkan. Hanya saja 

menghimbau kepada anak agar 

menitipkan uang sakunya kepada 

ustadzah.
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Sebenarnya, MIT Nurul Amal Parang 

Magetan tidak bermaksud untuk menyamakan 

lembaga dengan pondok. Namun dikarenakan 

terdapat beberapa usulan dari wali murid, maka 

madrasah menampung satu persatu usulan 

tersebut. Setelah dipertimbangkan dan 

dimusyawarahkan, akhirnya beberapa usulan dari 

wali diterima dan dilaksanakan. Salah satunya 

adalah panggilan ustadz-ustadzah bagi para guru 

di madrasah. Seperti yang diuraikan oleh 

Hani’atul Musyarofah: 

Untuk panggilan ustadz ustadzah 

masih baru launching tahun ini. Kalau 

dulu, sebelum kita dipanggil ustadz 

ustadzah, bapak guru sama bunda. 

Karena banyak wali yang bertanya 

“kenapa kog harus manggil begini 

begitu” kan ada. Kemudian ada yang 

memberikan saran atau usul panggilan 

ustadz ustadzah. Akhirnya kita 

pertimbangkan. Yoweslah wis 
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wayaelah. Jadi mulainya baru tahun 

ajaran baru ini. Ya mungkin karena 

dulunya masih memanggil bunda gitu 

ya, masih ada beberapa anak yang 

memanggil bunda. Tetapi diulang lagi 

ustadzah gitu. Kan masih kebiasaan 

dulu. Kalaupun kita juga ke anak itu 

juga terkadang masih bunda ya diulang 

lagi. Ustadzah, gitu. Karena kan kita 

belajar untuk membiasakan. Jadi kalau 

salah kita ulangi.
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Dari beberapa hasil wawancara tersebut di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diferensiasi 

yang terdapat di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan sudah cukup memadai jika dilihat dari 

ruang lingkup kecamatan Parang dan sekitarnya. 

Program-program yang sudah dilaksanakan dan 

dinilai cukup unik dibandingkan dengan lembaga 

lain saat ini adalah: 1) tahfidz Qu’an; 2) program 

mengaji untuk wali murid dan masyarakat 

umum; 3) kegiatan menginap (kemah, karantina 

lomba, karantina wisuda tahfidz, karantina 

bimbel menjelang ujian); 4) larangan jajan di 

lingkungan madrasah; dan 5) panggilan ustadz 
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ustadzah bagi semua guru di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan.  

Semua komponen tersebut didukung oleh 

berbagai pihak, mulai dari warga lingkungan 

sekolah hingga stakeholder. Keberagaman dari 

program-program pembeda tersebut berhasil 

menarik perhatian dan rasa penasaran masyarakat 

terhadap lembaga. Oleh sebab itu, daya saing 

lembaga kian meningkat drastis. Padahal, jika 

dilihat dari tahun berdirinya, MIT Nurul Amal 

Parang Magetan termasuk lembaga baru yang 

terbilang masih merintis. Inilah yang 

meningkatkan animo masyarakat dan menjadikan 

madrasah dianggap sebagai “Lembaga baru rasa 

lama. Baru muncul sudah dapat nama”. 

3. Fokus untuk Meningkatkan Daya Saing di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan  

a. Fokus Sebagai Landasan untuk Memenuhi 

Kebutuhan Stakeholder 

Pendekatan terakhir dari strategi generik 

Michael Porter adalah fokus. Strategi fokus 

selalu mengandung beberapa keterbatasan dari 

sasaran yang ingin dicapai. Misalnya saja 



 
 

 

kemampuan belajar anak secara akademik 

maupun secara nonakademik. Seorang anak yang 

mahir dalam bidang matematika belum tentu 

menguasai IPA. Contoh lain yakni siswa yang 

pandai dalam bidang akademik dan selalu 

mendapat urutan atau ranking pertama di 

kelasnya, namun dalam bidang olahraga dan 

kesenian dia tertinggal jauh dari temannya yang 

terbilang kurang mampu dalam hal pelajaran di 

kelas. Sama halnya dengan strategi fokus, 

sasaran prioritas yang ingin dicapai hanya aspek-

aspek tertentu. Aspek-aspek tersebut merupakan 

hasil dari pertimbangan serta persiapan yang 

matang.  

b. Fokus dalam Meningkatkan Daya Saing 

Dalam kaitannya dengan fokus strategi 

generik, MIT Nurul Amal Parang Magetan tidak 

terlalu memberatkan satu sisi saja. Karena kepala 

Sekolah tidak secara khusus mengharuskan 

madrasah beserta seluruh civitas academica 

memilih program terunggul untuk ditonjolkan 

pada masyarakat. Hanya saja, beliau 

mengarahkan agar mendahulukan yang 



 

 

terpenting, mengutamakan yang lebih dibutuhkan 

oleh madrasah. Madrasah bergerak dalam 

pengembangan di segala lini. Untuk menjaga 

eksistensi dan memperkuat daya saing yang 

sehat, maka madrasah memulai dari pelaku 

pendidikan atau orang-orang yang bergerak di 

bidang pendidikan dalam lingkup lembaga. Lebih 

tepatnya yakni SDM. Namun di samping SDM, 

masih banyak lagi komponen-komponen yang 

perlu diperhatikan dan dipertahankan dalam 

menjaga kualitas pelayanan pendidikan di 

madrasah. Fokus bersaing di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan yakni; 1) Selalu menguatkan 

sistem di lembaga madrasah. Sistem itu ya segala 

sesuatu hal yang itu nanti bisa terus 

berkelanjutan; 2) Meningkatkan kualitas di 

segala sisi, kualitas guru, kualitas sistem, kualitas 

sarpras, kualitas program, dan kualitas 

pembelajaran. Semua hal tersebut bergerak di 

segala lini.
99

 

Sulis menjelaskan bahwa untuk mencapai 

sebuah kesuksesan dalam mencari nama, tidak 
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perlu menggunakan cara-cara tidak sehat, dalam 

artian terlalu menggunakan emosi dan ego 

sehingga menimbulkan pandangan yang tidak 

baik bagi masyarakat dan lembaga lain. Pada 

dasarnya sebuah persaingan hendaknya menjadi 

rasa syukur saat memperoleh kemenangan dan 

menjadi pelajaran saat mendapat kekalahan. 

Hanya saja ikhtiar tetap dijunjung tinggi. Dan 

beliau tidak menganggap hal tersebut sebagai 

sebuah persaingan, namun tidak lain adalah 

berlomba-lomba dalam memberikan 

kemanfaatan. 

Ya, bersaing untuk memberikan 

kemanfaatan. Bukan ingin diakui lebih 

daripada yang lain. Kalau menurut 

saya seperti itu. Jadi ketika memang 

e… kalau secara teknis ketika kita 

mengirim lomba, ya kitakan mesti kita 

berharap siswa kita yang menang. Gitu 

ya. Cuma kemudian tidak akan 

menjadi suatu masalah yang besar 

ketika ternyata yang menang lembaga 

lain, tidak menimbulkan kecemburuan. 

Tidak, tidak menimbulkan e… apa 

namanya, sesuatu hal yang sampai 

akhirnya membuat senggang antar 

lembaga. Tidak sampai seperti itu. 

Yah, jadi kalau sudah itu urusannya 



 

 

dengan teknis misalnya perlombaan itu 

ya selama ini kita yang penting ikhtiar. 

Seperti Porseni di kabupaten, ya 

Alhamdulillah kita masuk 10 besar. 

E… anak-anak berapa anak 24, 24 

siswa yang masuk yang ikut 

Alhamdulillah 12 pulang membawa 

e… tropi. Nah seperti inikan yang 

kami lakukan adalah kalau memang 

ada momen untuk kegiatan perlombaan 

yang kita lakukan adalah 

mempersiapkan. Dan kita 

mempersiapkan memang tidak pernah 

mendadak, karena ada bidik bakat, ada 

bidik prestasi, ada bidik kualitas, dan 

itu terus berjalan ada tidak adanya 

lomba. Jadi kalaupun itu lomba, ya 

Alhamdulillah kita siap saja. Apapun 

hasilnya sudah, kita pasrahkan ke 

dewan juri. Gitu ya, yang penting kita 

berikhtiar. Kita baru berdiri tahun 

2010. Ini tahun 2019, baru 9 tahun. 

Yah, kalau tahun-tahun signifikan yah 

Insya Allah selalu signifikan ya, 

semoga signifikan terus. Cuma di 

tahun 2018 yah, ada siswa kita yang 

sampai ke Singapura, itu yang lomba 

matematika dan sampai di Singapur 

dan Alhamdulillah pulang dari 

Singapura bawa medali perunggu. 

Makanya itu yang bikin booming 

tahun-tahun lalu. Kalau pernah 

mundur, bukan mundur menurut saya, 

tapi lebih kepada ujian. Berdiri tahun 



 
 

 

2010, kita baru dapat 6 siswa, tahun 

2011 kita cuma dapat 8 siswa. Ini, 

ujiannya di situ. Cuma kemudian mulai 

tahun 2012 seterusnya melonjak naik 

terus ya. Mulai dari 30, 50, 70, 80 yah, 

kalau sekarang antara 75 sampai 80 

siswa baru. Yah kalau dari sisi prestasi 

Alhamdulillah tidak pernah mengalami 

kemunduran, yah gitu ya.
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Sebagaimana telah disinggung di atas, 

prioritas utama namun bukan satu-satunya yang 

dijadikan fokus oleh MIT Nurul Amal Parang 

Magetan harus melalui musyawarah dan harus 

berdasar pada mufakat bersama. Untuk 

menciptakan peserta didik yang diharapkan, 

penunjang utamanya adalah orang-orang yang 

terlibat langsung dengan siswa. Jadi, menurut 

Sulis fokus utama dalam pelayanan pendidikan di 

madrasah yakni fokus SDM: 

Harapannya (fokus) yang ingin dicapai 

semua ya. Soalnya ini semua, semua 

kita kelola. Diferensiasi keunggulan-

keunggulan yang kita harapkan itu 

masuknya di program intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler. SDM juga kita 

maksimalkan. Jadi karyawan yang 
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masuk di sini semuanya tersaring. Jadi 

kalau dari segi yang ini, mana yang 

paling dahulu? Saya bisa jawab 

“SDM” nya. Kalau mau jadi seperti 

apa anaknya, berarti gurunya yang 

harus bagus duluan. Mau seperti apa 

sistemnya, guru yang menggerakkan 

sistem itu yang harus baik. Kalau mau 

dicapai yang mana fokusnya? Semua 

ingin dicapai, cuma kalau ditanya 

duluan yang mana? SDMnya. Yah. 

Yang jelas pelopor utamanya ya kepala 

sekolah. Siapapun nanti kepala 

sekolahnya. Top leader.
101

 

 

Yang lebih menunjang dari terwujudnya 

SDM unggul di madrasah tersebut adalah 

tingginya komitmen dari semua warga di 

lingkungan madrasah. Dari awal sudah 

ditekankan pada semua civitas academica 

bahwasanya memasuki lembaga pendidikan tidak 

boleh setengah-setengah, maksudnya adalah 

harus didasari dengan niat yang sungguh-

sungguh, kesadaran dan keikhlasan dalam 

berjuang, serta jiwa pantang menyerah. Jika 

terdapat satu saja anggota yang melenceng dalam 

organisasi, maka penyakit tersebut akan menular 
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pada anggota yang lain sehingga memungkinkan 

dapat menyebar ke seluruh anggota.  

Oleh sebab itu, Sulis tidak henti-hentinya 

memberikan pengarahan, dukungan, dan 

motivasi kepada semua guru yang berada di 

bawah naungannya. Meski tidak mudah, namun 

Sulis adalah sosok yang terlihat tegas dan gigih. 

Dari caranya berbicara dan merespon orang lain, 

sudah jelas bahwa beliau adalah salah satu dari 

sekian banyaknya kepala madrasah yang 

mempunyai jiwa seni dalam berorganisasi. Aktif, 

kreatif, inovatif, dan berkarisma tinggi. Dan yang 

tidak kalah penting darinya adalah, jiwa religius 

yang dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Sulis 

sering menyinggung tentang ibadah pada setiap 

kesempatan. Baik itu kepada siswa, wali siswa, 

bahkan kepada semua warga madrasah yang 

berada di lingkungan MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. Menurutnya, “Penyemangatnya adalah 

“bekerja kita adalah ibadah”. Kita sudah 

membangun frame bersama bahwasanya guru, 

karyawan, apapun posisinya yang masuk di 

lembaga ini niatnya adalah berjuang. Kalau 



 

 

memang berjuang itu dibutuhkan pengorbanan, 

ya harus siap berkorban. Kita seperti itu”.   

Setelah fokus SDM, kemudian prioritas 

selanjutnya yakni dari segi kelembagaan. Tujuan 

yang ingin di capai adalah prestasi baik dalam 

bidang akademik maupun nonakademik. Salah 

satu yang menjadi rangsangan MIT Nurul Amal 

Parang Magetan agar diminati masyarakat adalah 

program tahfidz Qur’an. Sejauh ini, di sekitar 

Kecamatan Parang belum ada program tersebut. 

Oleh karena itu, tahfidz Qur’an menjadi satu-

satunya hal yang masih belum umum (langka) 

sehingga benar-benar mengundang rasa 

penasaran dan menarik simpati masyarakat. Hal 

ini dapat dikatakan sebagai fokus diferensiasi. 

Seperti apa yang diuraiakan oleh Hani’atul 

Musyarofah: 

Kita tahun ini baru ya. Kalau minimal 

itu 2 juz. Iya, one day one ayat. Kalau 

sekarang one day two ayat. Jam 

pertama sama jam keenam. Sebelum 

duduk di bangkunya, masing-masing 

itu ada setoran. Biasanya kalau anak 

yang belum hapal itu, kan yang 

namanya untuk mengingatnya beda-

beda ya caranya anak. Jadi, di rumah 



 
 

 

dijadikan PR. Agar di rumah diulang 

lagi dan diulang lagi setelah itu dicek 

kembali.
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Selain berfokus pada program tahfidz, 

madrasah juga mengutamakan prestasi dalam 

perlombaan serta ekstrakurikuler.  

Ada, jam ekstra itu kayak taekwondo, 

ada olimpiade matematika sama ada 

les Arabic. Ada les hadroh. Juga ada 

les Inggris. Gurunya ada beberapa 

yang dari luar. Ada yang dari 

sekolahan sendiri. Itu pilihan. Jadi 

mereka yang berminat, monggo. Yang 

tidak juga tidak apa-apa. Jadi ada juga 

yang tidak ikut kegiatan 

ekstrakurikuler. Yang namanya pilihan 

itu nggak kita wajibkan juga nggak 

diharuskan. Tapi kalau untuk 

muhadhoroh belum ada. Kalau les 

pidato belum ada, Cuma ketika mau 

ada lomba ya kita bina kalau 
kesehariannya belum ada. Untuk 

prestasi tahun ini banyak sekali. Nggak 

bisa menyebutkan. Yang akhir-akhir 

ini olimpiade matematika.
103

  

 

Kemudian, setelah fokus SDM dan dan 

fokus kurikuler/ekstrakurikuler, secara tidak 
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langsung madrasah juga melaksanakan fokus 

wilayah. Tanpa sadar madrasah telah memasuki 

segmen pasar, karena niat awalnya tidak ingin 

bersaing dengan lembaga lain. Madrasah tidak 

menarget harus dari mana atau sampai mana 

wilayah yang ingin dicapai dalam mencari siswa. 

Namun ternyata, siswa yang datang untuk 

menimba ilmu di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan tidak hanya dari Kecamatan Parang 

saja. Ada pula yang berasal dari kecamatan lain 

di sekitar Parang. 

Lintas kecamatan yah, kalau dilihat 

dari latar belakang wali murid ya ada 

dari kecamatan Lembeyan, kitakan 

kecamatannya Parang. Timurnya 

Kecamatan Parang itu Kecamatan 

Lembeyan. Terus Kecamatan 

Ngariboyo, utaranya. Terus baratnya 

Kecamatan Poncol. Terus e… ada 

murid kita yang dari Kecamatan 

Gorang Gareng gitu yah. Kalau 

sekarangkan via medsos. Kalau 

gurunya malah dari Ngawi, dari 

Ponorogo yah. Kita tidak mentarget 

harus dari kecamatan mana. Yang kita 

target adalah kuota memenuhi dan 

kualitas maksimal.
104
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Begitu pula menurut Hani’atul 

Musyarofah, menurutnya siswa di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan tidak hanya dari sekitar 

Parang, apalagi Wadung. Ada sebagian siswa 

yang berasal dari kecamatan lain di sekitar 

Parang. Ada yang dari Lembeyan, Poncol, dan 

Ngariboyo.
105

   

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun MIT 

Nurul Amal Parang Magetan tidak berpedoman 

atau bahkan mengenal strategi generik Michael 

Porter, namun secara tidak langsung lembaga 

madrasah tersebut telah melaksanakan semua 

komponen yang terdapat dalam strategi bersaing.  

Baik dalam hal cost leadership, diferensiasi, 

maupun fokus. Dan semuanya sesuai serta tepat 

sasaran sebagaimana proses-proses yang 

dijelaskan oleh Michael Porter. Secara garis 

besar, fokus yang terlihat di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan adalah: 1) SDM; 2) prestasi 

(akademik dan nonakademik); 3) wilayah. 
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK 

MENINGKATKAN  

DAYA SAING DI MIT NURUL AMAL PARANG 

MAGETAN 

 

A. Low Cost untuk Meningkatkan Daya Saing di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan 

1. Efektivitas Keunggulan Biaya di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan 

Sebuah perusahaan dapat mempertahankan 

harga premium hanya jika ia menawarkan sesuatu 

yang unik dan bernilai bagi para konsumennya.
106

 

Kemampuan untuk mengontrol harga lebih tinggi 

adalah inti dari diferensiasi, sebuah istilah yang 

digunakan oleh Porter untuk menggambarkan sesuatu 

yang lain/khas. Sebagian besar orang mendengar kata 

tersebut dan langsung berpikir “berbeda”, tetapi 

mereka juga mungkin mencontohkannya pada 

perbedaan biaya maupun harga.
107
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Dalam dunia pendidikan, price merupakan 

elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk. 

Tujuan biaya di sekolah/madrasah adalah untuk 

mencapai keseimbangan antara biaya yang digunakan 

untuk “produksi” dalam institusi tersebut dengan 

konsumen yang membeli produk tersebut. Kenyataan 

ini seperti yang dikemukakan oleh Batty bahwa “the 

objective of pricing is to achieve a balance between 

the cost of institution’s “product” and those 

consumen who are willing to purchase the product at 

the price offered”. Jika mutu produk baik, maka calon 

siswa berani membayar lebih tinggi. Mutu produk 

akan sangat terkait dengan biaya, karena itu akan 

sangat mempengaruhi posisi kompetitif terhadap 

sekolah/madrasah saingan.  

Contoh lain, bila uang sekolah dinaikkan tidak 

akan mengurangi minat siswa untuk memasuki 

sekolah/madrasah, sepanjang uang sekolah tersebut 

masih dirasa dalam batas keterjangkauan siswa. Akan 

tetapi, ada sekolah/madrasah yang menetapkan uang 

sekolah tinggi sekali, namun peminatnya tetap 

banyak. Ini disebabkan karena situasi kelangkaan 

penyediaan jasa pendidikan yang bermutu (sekarang 



 

 

sekurang-kurangnya menurut persepsi “konsumen”), 

melihat siapa di belakang pengelola jasa pendidikan 

tersebut. Malahan pernah ada lembaga pendidikan 

baru muncul dengan harga tinggi dan peminatnya 

besar. Hal ini merupakan taktik “skimming price” 

yang terkenal dalam marketing, diimbangi dengan 

bayangan mutu yang meyakinkan.
108

 

Paparan data di atas, jelas sesuai dengan 

pandangan semua warga di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan. Jika ingin pelayanan yang memadai, maka 

harga yang harus dibayar juga tinggi, oleh karena itu 

antara hasil dan proses menjadi seimbang. Dan itu 

tidak dapat dikatakan mahal atau murah, tergantung 

bagaimana cara pandang orang yang melihat. 

Sebaliknya, jika menginginkan harga murah, maka 

pelayanan yang didapatkan biasa-biasa saja atau 

bahkan menurun. Lain halnya dengan pelayanan yang 

biasa dengan harga yang tinggi, maka pelanggan akan 

menghilang sehingga dapat mengakibatkan 

berakhirnya eksistensi madrasah. Hal ini pula yang 

menjadi salah satu keunggulan bersaing di MIT Nurul 
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Amal Parang Magetan. Jika dilihat dari kacamata 

Porter, MIT termasuk ke dalam cost leadership best 

value, yakni lembaga memberikan produk pelayanan 

jasa dengan nilai harga terbaik yang ada di pasar. 

Namun tidak menutup kemungkinan juga apabila 

terdapat sekelompok masyarakat yang 

menggolongkan MIT Nurul Amal sebagai bagian dari 

low cost. Meski bukan keunggulan bersaing utama 

yang menonjol, dan tidak pula dilaksanakan atas 

dasar pengetahuan tentang strategi generik perspektif 

Michael Porter, namun madrasah mampu menerapkan 

dengan hasil yang dirasa cukup memuaskan.  

2. Alternatif Keunggulan Biaya di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan 

Biaya yang relatif rendah terhadap pesaing 

menjadi tema yang menjiwai keseluruhan strategi. 

Meskipun mutu, pelayanan dan bidang-bidang 

lainnya tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki 

posisi biaya rendah akan membuat perusahaan 

mendapatkan hasil laba di atas rata-rata dalam 

industrinya, meskipun terdapat kekuatan persaingan 

yang besar. Posisi biayanya memberikan ketahanan 

pada perusahaan tersebut ketahanan terhadap rivalitas 



 

 

dari para pesaing. Karena biayanya yang lebih rendah 

memungkinkannya untuk tetap dapat menghasilkan 

laba setelah para pesaingnya mengorbankan laba 

mereka demi persaingan.
109

 

Posisi biaya perusahaan berasal dari perilaku 

biaya aktivitas yang bernilai. Pembiayaan bergantung 

pada sejumlah faktor struktural yang mempengaruhi 

biaya, atau disebut sebagai penentu biaya.
110

 

Perusahaan memiliki keunggulan biaya apabila biaya 

kumulatifnya dalam melakukan semua aktivitas nilai 

lebih rendah daripada biaya pesaing. Nilai strategik 

keunggulan biaya bergantung pada kelestariannya. 

Kelestarian akan muncul apabila posisi biaya relatif 

adalah fungsi sumber keunggulan biaya perusahaan 

yang sukar ditiru pesaing. Keunggulan biaya 

menimbulkan kinerja unggul apabila perusahaan 

menyediakan tingkat nilai yang dapat diterima kepada 

pembeli sehingga keunggulan biayanya tidak hilang 

karena perlunya menetapkan harga lebih rendah 

dibandingkan dengan harga pesaing.  
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Pesaing memiliki rantai nilai yang mungkin 

serupa atau berbeda dari rantai nilai perusahaan. 

Posisi biaya relatif perusahaan dalam aktivitas 

bernilai yang sama dengan pesaing bergantung pada 

posisi perusahaan berkenaan dengan penentu biaya 

aktivitas itu dikaitkan dengan yang dimiliki pesaing. 

Apabila skala regional menentukan biaya tenaga 

penjualan, misalnya biaya tenaga penjualan relatif 

akan mencerminkan pangsa regional pesaing dan 

ketajaman kurva penjualan. Organisasi yang bersaing 

hendaknya menilai posisi relatif terhadap aktivitas 

bernilai yang sama satu demi satu, kemudian 

mengakumulasi bersama dengan biaya relatif aktivitas 

yang berbeda untuk menentukan posisi biaya secara 

keseluruhan.
111

 Terdapat dua cara utama bagi 

perusahaan untuk mencapai keunggulan biaya: 

a. Mengendalikan penentu biaya. Perusahaan 

dapat mencapai keunggulan dalam kaitannya 

dengan penentu biaya aktivitas bernilai yang 

mewakili proporsi signifikan dari biaya total. 

b. Mengonfigurasi ulang rantai nilai. Perusahaan 

dapat mengulang dengan cara yang berbeda dan 
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lebih efisien untuk mendesain, memproduksi, 

mendistribusi, atau memasarkan produk. 

Kedua sumber biaya tersebut tidak berdiri 

sendiri. Bahkan perusahaan yang memiliki rantai nilai 

yang sangat berbeda dari pesaingnya akan memiliki 

beberapa aktivitas yang sama. Dan proporsi biaya 

relatif dalam aktivitas tersebut dapat mempertinggi 

atau memperendah posisi biaya secara keseluruhan. 

Keunggulan biaya mensyaratkan pengkajian setiap 

aktivitas dalam perusahaan untuk melihat adanya 

peluang menurunkan biaya serta upaya yang 

konsisten untuk melakukan semua hal tersebut. 

Seringkali para pemimpin biaya mewarisi budaya 

manajemen senior yang memperkuat perilaku seperti 

itu. Hal ini seringkali mencakup praktik simbolik 

seperti fasilitas apa adanya dan imbalan eksekutif 

yang terbatas. Pengurangan biaya memungkinkan 

dapat menggerogoti diferensiasi. Setiap organisasi 

yang bersaing hendaknya mengurangi biaya secara 

agresif dalam aktivitas yang tidak mempengaruhi 

diferensiasi. Dalam aktivitas yang berhubungan 

dengan diferensiasi, kemungkinan masih dilakukan 

dengan pilihan yang sengaja mengorbankan semua 



 
 

 

atau bagian diferensiasi demi meningkatkan posisi 

biaya relatif.
112

  

Keberhasilan dari keunggulan biaya 

bergantung pada kemampuan organisasi 

melaksanakannya secara nyata setiap hari. Biaya tidak 

dapat menurun dengan sendirinya atau secara 

kebetulan, tetapi sebaliknya merupakan hasil kerja 

keras dan perhatian terus-menerus. Kemampuan 

organisasi untuk memperendah biaya tidak sama. 

Sekalipun apabila mereka memiliki skala dan volume 

kumulatif yang sama atau apabila berpedoman pada 

kebijakan serupa. Meningkatkan posisi biaya relatif 

tidak mengharuskan dilakukannya perubahan besar 

dalam strategi. Perhatian manajemen dalam hal ini 

harus lebih besar. Perusahaan tidak boleh berasumsi 

bahwa biayanya sudah cukup rendah. 

Semua faktor, termasuk pelatihan dan 

motivasi pegawai. Budaya organisasi, pelaksanaan 

program formal pengurangan biaya, upaya melakukan 

otomasi secara terus menerus, dan keyakinan yang 

kuat terhadap kurva pembelajaran berpengaruh pada 

kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan 
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biaya. Setiap orang dalam perusahaan memiliki potensi 

untuk mempengaruhi biaya. Semua pemimpin 

pembiayaan memiliki program pengendalian biaya di 

setiap aktivitas nilai, tidak hanya dalam manufaktur. 

Mereka akan selalu membandingkan aktivitas yang 

dilakukan satu sama lain dengan aktivitas antarusaha 

dan dengan aktivitas yang dilakukan para pesaing. 

Pentingnya faktor simbolik dalam menciptakan iklim 

bagi pengurangan biaya juga tidak dapat diabaikan. 

Keberhasilan para pemilik biaya yang unggul biasanya 

menaruh perhatian besar terhadap biaya yang sifatnya 

diskrit.
113

 

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang 

merah bahwa untuk mencapai keunggulan biaya 

(relatif rendah), maka setiap lembaga pendidikan, 

utamanya madrasah harus mengkaji ulang apakah 

dengan patokan harga/biaya yang diminta sudah sesuai 

dengan pelayanan pendidikan yang ditawarkan. 

Karena tidak menutup kemungkinan bahwa biaya yang 

berlaku di sebuah lembaga lebih tinggi atau lebih 

rendah dari lembaga lain, namun dengan konsep 

pelayanan pendidikan yang sama. Jika hal tersebut 
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terjadi, maka pelanggan pendidikan akan lebih 

memilih untuk berpindah pada madrasah yang 

mempunyai program serupa dengan biaya yang lebih 

rendah.  

Di dalam pengelolaan biaya, MIT Nurul Amal 

telah berusaha membuat perbedaan yang signifikan 

dengan lembaga lain. Dengan mengevaluasi program 

dan melakukan perbandingan dengan lembaga lain, 

MIT Nurul Amal mencanangkan pelayanan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan dapat 

diterima oleh masyarakat sekaligus menjadi ikon 

pembeda dalam bidang pendidikan melalui biaya yang 

terbilang relatif rendah (sesuai dengan kualitas yang 

ditawarkan). 

 

B. Diferensisasi untuk Meningkatkan Daya Saing di MIT 

Nurul Amal Parang Magetan 

1. Strategi Diferensiasi untuk Layanan Pendidikan 

Diferensiasi berakar dari upaya menciptakan 

nilai pembeli secara unik. Diferensiasi dapat tercapai 

lewat pemenuhan kriteria pemakaian atau kriteria 

pengisyaratan, walaupun dalam bentuknya yang paling 

tahan lama diferensiasi berasal dari pemenuhan kedua 



 

 

kriteria ini. Untuk mencapai diferensiasi yang tahan 

lama, perusahaan perlu melaksanakan secara unik 

beberapa aktivitas nilai yang mempunyai dampak atas 

kriteria pembelian tersebut. Untuk dapat memenuhi 

sejumlah kriteria pembelian, perusahaan harus 

melakukan satu aktivitas nilai dengan baik. Misalnya 

periklanan secara cerdik. Kriteria pembelian lainnya 

dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas perusahaan. 

Misalnya, waktu penyerahan barang dapat dipengaruhi 

antara lain oleh operasi, logistik keluar, dan pengolahan 

pesan. Tingkat diferensiasi menyeluruh sebuah 

perusahaan merupakan nilai kumulatif yang 

diciptakannya bagi pembeli dalam memenuhi semua 

kriteria pembelian.
114

 Diferensiasi akan mendorong 

tercapainya kinerja unggul jika nilai yang terlihat 

pembeli melebihi biaya diferensiasi.
115

 

Bauran produk dalam strategi dapat berupa 

diferensiasi produk yang akan memberikan dampak 

terhadap kesempatan lapangan kerja dan menimbulkan 

citra terhadap nama sekolah/madrasah dan terhadap 

mutu produk itu sendiri. Misalnya muatan lokal apa 

                                                             
114

  Ibid., 139. 
115

 Ibid., 142. 



 
 

 

yang tersedia pada suatu sekolah/madrasah, ada muatan 

lokal yang favorit dan ada yang tidak, layanan 

akademik, layanan administratif. Demikian pula 

performance dari lulusan sekolah/ madrasah tersebut, 

turut mempengaruhi pilihan calon.
116

 

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga 

pendidikan (sekolah) akan sangat bergantung kepada 

manajemen komponen-komponen pendukung 

pelaksanaan kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, 

pembiayaan, tenaga pelaksana, dan sarana prasarana. 

Komponen-komponen tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga 

pendidikan (sekolah), artinya bahwa satu komponen 

tidak lebih penting dari komponen lainnya. Akan tetapi, 

satu komponen memberikan dukungan bagi komponen 

lainnya sehingga memberikan kontribusi yang tinggi 

terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan 

(sekolah) tersebut. Komponen peserta didik 

keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih bahwa 

pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta 

didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
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diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan peserta didik 

tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja akan 

tetapi harus merupakan bagian dari kebermutuan dari 

lembaga pendidikan (sekolah) artinya, bahwa 

dibutuhkan manajemen peserta didik yang bermutu bagi 

lembaga pendidikan (sekolah) itu sendiri. Sehingga 

peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 

emosional, dan kejiwaan peserta didik.  

Kebutuhan peserta didik dalam 

mengembangkan dirinya tentu saja beragam. Dalam hal 

pemrioritasan seperti di satu sisi para peserta didik 

ingin sukses dalam hal prestasi akademiknya, di sisi 

lain ia juga ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan 

teman sebayanya. Bahkan ada juga peserta didik yang 

ingin sukses dalam segala hal. Pilihan-pilihan yang 

tepat atas keberagamann keinginan tersebut tidak jarang 

menimbulkan masalah bagi para peserta didik. Oleh 

karena itu, diperlukan layanan bagi peserta didik yang 

dikelola dengan baik. Manajemen peserta didik 

berupaya mengisi kebutuhan akan layanan yang baik 

tersebut, mulai dari peserta didik tersebut mendaftarkan 



 
 

 

sekolah sampai peserta didik tersebut menyelesaikan 

studi di sekolah tersebut.  

Pengertian peserta didik menurut ketentuan 

umum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik 

adalah orang yang mempunyai pilihan untuk 

menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan 

masa depan.  

Dan pengertian beberapa ahli, bisa dikatakan 

bahwa peserta didik adalah orang/individu yang 

mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang 

dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam 

menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 

Demikian juga H. Malik menambahkan bahwa siswa 

adalah suatu organisme yang hidup di dalam dirinya 

beraneka ragam kemungkinan potensi yang hidup dan 

berkembang. Dari pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen peserta didik (pupil 

personel administration) adalah layanan yang 



 

 

memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan, 

dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: 

pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti 

pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai matang di sekolah. Manajemen 

peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha 

pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta 

didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka 

lulus sekolah. Manajemen peserta didik merupakan 

kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah 

peserta didik di sekolah.  

Dengan demikian, manajemen peserta didik itu 

bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan 

peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih 

luas, yang secara opersional dapat dipergunakan untuk 

membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik melalui prospek 

pendidikan.
117

  

Berdasarkan situasi di atas, maka setiap 

pengelola lembaga pendidikan harus memiliki kiat-kiat 

khusus agar dapat memenangkan persaingan yang ada. 
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Salah satu cara strategis yang dapat dilakukan untuk 

memenangkan persaingan adalah dengan 

mentransformasikan diri menjadi lembaga yang kreatif 

inovatif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

Michael E. Porter bahwa untuk memenangkan 

persaingan sebuah lembaga haruslah selalu 

mengedepankan pelaksanaan kreasi inovasi yang berciri 

khas beda dengan organisasi pesaing.
118

 MIT Nurul 

Amal Parang Magetan juga selalu membuat gebrakan 

diferensiasi yang dijadikan sebagai ciri khas lembaga. 

Beberapa contoh di antaranya adalah pengelolaan uang 

saku siswa, tahfidz Qur’an, pencapaian akhlak yang 

baik, karantina (menginap di madrasah untuk 

menyambut suatu acara) peraturan memanggil ustadz-

ustadzah, program mengaji untuk wali murid dan 

umum, serta rekrutmen peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan yang ketat. Hal tersebut yang 

menjadi daya tarik di lingkungan masyarakat sehingga 

menjadi buah bibir di khalayak ramai. Maka secara 

tidak langsung, tanpa permintaan dan paksaan dari 

pihak madrasah, masyarakat telah memasarkan 
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pelayanan pendidikan yang ada di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. Dan segmen-segmen pasar yang 

dijangkau juga semakin jauh, jika diukur dari ruang 

lingkup Kecamatan Parang dan sekitarnya.   

2. Diferensiasi sebagai Kemampuan Pemasaran yang 

Kuat 

Sebuah organisasi melakukan diferensiasi 

dengan sendirinya jika organisasi tersebut dapat 

memiliki keunikan dibandingkan para pesaingnya 

dalam sesuatu yang dinilai penting oleh pembeli. 

Diferensiasi merupakan salah satu dari dua jenis 

keunggulan bersaing yang bisa dimiliki perusahaan. 

Seberapa jauh para pesaing dalam sebuah industri 

dapat melakukan diferensiasi antara satu sama lainnya 

juga merupakan salah satu unsur penting dalam 

struktur industri. Meskipun diferensiasi mempunyai 

arti penting, sumber-sumber yang memungkinkan 

dilakukannya diferensiasi seringkali tidak dipahami 

dengan baik. 

 Perusahaan seringkali memandang sumber 

yang potensial bagi diferensiasi pada sudut yang 

terlalu sempit. Mereka memandang diferensiasi dari 

segi produk fisik atau praktik pemasaran, bukannya 



 
 

 

sebagai hal yang dapat diciptakan di mana saja dalam 

rantai nilai yang ada. Setiap perusahaan seringkali 

tidak sama, tetapi sifatnya tidaklah berbeda, karena 

mereka seringkali mengusahakan keunikan yang 

sebenarnya tidak bernilai bagi pembeli. Perusahaan 

yang mengusahakan diferensiasi (disebut juga 

diferensiator) pun seringkali tidak menaruh perhatian 

cukup besar pada biaya diferensiasi atau pada daya 

tahan diferensiasi yang telah dicapainya. Diferensiasi 

biasanya membutuhkan biaya yang tinggi.  

Perusahaan melakukan diferensiasi terhadap 

para pesaingnya bilamana dia berhasil menampilkan 

keunikan yang dinilai penting oleh pembeli, selain dari 

sekedar penawaran harga rendah. Diferensiasi 

memungkinkan perusahaan untuk menawarkan dengan 

harga tinggi (harga premi) menjual produknya semakin 

banyak pada harga tertentu, atau memperoleh sejumlah 

manfaat yang setara. Misalnya; besarnya kesetiaan 

pembeli selama masa menurunnya permintaan dalam 

daur usaha. Diferensiasi memungkinkan perusahaan 

meraih prestasi unggul jika harga premi yang berhasil 

ditawarkan lebih besar daripada biaya tambah 

manapun dari usaha memperoleh keunikan itu. 



 

 

Diferensiasi yang dilakukan perusahaan barangkali 

akan menarik sekelompok besar pembeli pada industri 

bersangkutan atau hanya kepada sekelompok kecil 

pembeli yang memiliki kebutuhan khusus.
119

  

Diferensiasi tidak dapat dipahami dengan 

hanya memandang perusahaan bersangkutan secara 

keseluruhan, melainkan melalui sejumlah kegiatan 

spesifik yang dilakukan perusahaan dan pengaruh 

kegiatan tersebut terhadap pembeli. Diferensiasi 

tumbuh dari rantai nilai perusahaan. Sebenarnya setiap 

aktivitas nilai merupakan sumber potensial bagi 

keunikan. Diferensiator lainnya berhasil meraih sukses 

dengan menciptakan keunikan melalui sejumlah 

aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas 

pengembangan teknologi dapat mendorong pembuatan 

desain produk yang memungkinkan produk 

bersangkutan memiliki kinerja unik, seperti yang telah 

dilakukan Cray Research dalam hal komputer, 

kesesuaian dengan spesifikasi dan tahan uji. 

Aktivitas bernilai yang persentase biayanya 

terhadap biaya total kecil sajapun dapat memiliki 

dampak besar terhadap diferensiasi. Misalnya, inspeksi 
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barangkali memakan biaya hanya satu persen dari 

biaya total, tetapi pengiriman satu paket obat-obatan 

yang cacat kepada pembeli dapat berdampak negatif 

yang besar terhadap pandangan pembeli seterusnya. 

Oleh karena itu, rantai nilai yang dikembangkan untuk 

tujuan analisis biaya strategi tidak boleh 

mengesampingkan semua aktivitas yang penting bagi 

diferensiasi. Analisis diferensiasi memerlukan 

pembagian yang lebih halus atas beberapa aktivitas 

nilai sedangkan sejumlah aktivitas lainnya dapat 

dikelompokkan menjadi satu jika dampak aktivitas ini 

terhadap diferensiasi kecil saja.
120

 

Beberapa faktor lain yang membantu 

diferensiasi dapat diperoleh dari cakupan bersaing 

yang luas. Yaitu: 

a. Kemampuan melayani kebutuhan pembeli di 

mana saja; 

b. Kesederhanaan pemeliharaan bagi pembeli jika 

suku cadang dan kesamaan falsafah desain 

yang dipakai bagi lini yang luas; 

c. Kesamaan tempat yang dapat dituju oleh 

pembeli untuk melakukan pembelian; 
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d. Kesamaan tempat bagi pelayanan pelanggan; 

e. Keunggulan kompatibilitas dibandingkan 

dengan produk lain. 

Sebagian besar manfaat tadi hanya dicapai jika 

perusahaan yang bersangkutan melakukan aktivitasnya 

secara konsisten dan terkoordinasi. Diferensiasi dapat 

juga tumbuh dari hilir. Saluran perusahaan dapat 

menjadi sumber kuat bagi keunikan dan dapat 

meningkatkan reputasi, pelayanan, pelatihan pembeli, 

dan banyak faktor lainnya. Dalam industri minuman 

ringan. Perusahaan dapat meningkatkan peran saluran 

distribusi sebagai sumber diferensiasi dengan cara 

berikut: 

a. Menyeleksi pesaing untuk mencapai konsistensi 

dalam sarana, kemampuan, dan citra; 

b. Menetapkan standar dan kebijakan mengenai 

cara pengoperasian saluran; 

c. Menyediakan bahan pengiklanan dan pelatihan 

(training) untuk digunakan saluran; 

d. Menyediakan dana supaya saluran dapat 

menawarkan kredit. 

Komponen terakhir pada strategi diferensiasi 

adalah daya tahan. Diferensiasi tidak akan medorong 



 
 

 

tercapainya premi harga dalam jangka panjang kecuali 

jika sumbernya tetap memiliki nilai bagi pembeli dan 

tidak dapat ditiru pesaing. Jadi, perusahaan harus 

menemukan sumber keunikan yang tahan lama dan 

terlindung oleh penghalang peniruan. Dari uraian yang 

telah dijelaskan di atas, setiap lembaga pendidikan pasti 

mempunyai potensi untuk menciptakan perubahan dan 

keunikan masing-masing. Hanya saja kemungkinan dari 

beberapa keunikan yang dibuat tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. 

Bukan hal yang tidak mungkin apabila diferensiasi 

yang dilakukan di madrasah menjadi tidak berarti dan 

bahkan dipandang sebelah mata oleh stakeholder. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, MIT Nurul Amal 

Parang Magetan telah melakukan sejumlah observasi 

agar keunikan dalam madrasah tepat sasaran dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak menyamai 

atau bahkan sebisa mungkin tidak dapat disamai oleh 

lembaga lain. Karena seperti apapun perbedaan antar 

lembaga, baik dari program, sistem, pelayanan, maupun 

visi misi, tetap saja substansi dan point goal dari 

lembaga tersebut sifatnya sama, yakni sama-sama 

memberi kemanfataan untuk semua. 



 

 

 

C. Fokus untuk Meningkatkan Daya Saing di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan 

1. Fokus Sebagai Landasan untuk Memenuhi 

Kebutuhan Stakeholder 

Strategi generik yang terakhir adalah 

memusatkan (fokus) pada kelompok pembeli, segmen 

lini produk, atau pasar geografis tertentu. Seperti halnya 

diferensiasi, fokus dapat bermacam-macam bentuknya. 

Jika strategi biaya rendah dan diferensisasi ditujukan 

untuk mencapai sasaran mereka secara keseluruhan, 

maka strategi fokus dibangun untuk melayani target 

tertentu secara baik, dan semua kebijakan fungsional 

dikembangkan atas dasar pemikiran ini. Strategi ini 

didasarkan pada promis bahwa perusahaan dengan 

demikian akan mampu melayani target strategisnya 

yang sempit secara lebih efektif dan efisien daripada 

pesaing yang bersaing lebih luas. Sebagai akibatnya, 

perusahaan akan mencapai diferensiasi karena mampu 

memenuhi kebutuhan target tertentu dengan lebih baik, 

atau mencapai biaya yang lebih rendah dalam mencapai 

target ini, atau bahkan mencapai kedua-duanya. 

Meskipun strategi fokus tidak mencapai biaya rendah 



 
 

 

atau diferensiasi dari segi pandang pasar sebagai 

keseluruhan, strategi ini sesungguhnya mencapai salah 

satu atau kedua posisi tersebut ditarget pasarnya yang 

lebih sempit.
121

  

2. Fokus dalam Meningkatkan Daya Saing 

Para pemimpin sekolah/madrasah sependapat 

bahwa faktor place sebagai elemen ketiga dalam bauran 

pemasaran. Seperti lokasi, letak sekolah/madrasah yang 

mudah dicapai kendaraan umum, kondisi sekolah, 

cukup berperan sebagai bahan pertimbangan calon 

siswa untuk memasuki sekolah/madrasah. Demikian 

pula para siswa menyatakan bahwa lokasi suatu 

sekolah/madrasah turut menentukan pilihan mereka, 

mereka menyukai lokasi di kota dan yang mudah 

dicapai kendaraan umum.  

Elemen bauran pemasaran ke empat adalah 

promotion, yakni merupakan usaha untuk 

meningkatkan masuknya calon siswa baru ke 

sekolah/madrasah yang bersangkutan. Alma 

mengatakan ada beberapa teknik promosi yang 

dilakukan oleh sekolah/madrasah, diantaranya yaitu: a) 

                                                             
121

 Michael E. Porter, Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan 

Pesaing, Terj. (Jakarta: Erlangga 2017), 34-35.  



 

 

publikasi di surat kabar; b) iklan di radio; c) memasang 

spanduk; d) brosur; e) buletin; f) televisi g) publikasi 

di radio; h) publikasi di surat kabar; i) mengundang 

umum; j) mengundang pelajar; k) logo; l) mengundang 

pejabat; dan m) kunjungan ke sekolah sebelumnya.  

Elemen bauran pemasaran kelima, personel 

traits menyangkut unsur pimpinan sekolah/madrasah, 

tercermin pada siapakah yang memimpin. Dengan 

demikian strategi memilih siapa saja pimpinan yang 

akan diangkat, tidak diragukan lagi peranannya dalam 

mengangkat citra sekolah/madrasah. Figur seorang 

pimpinan sekolah/madrasah dapat membawa 

perkembangan pesat bagi sekolah/madrasah tersebut, 

dan dapat pula seorang pimpinan menjatuhkan nama 

baik lembaga.  

Pengembangan pendidikan madrasah 

tampaknya tidak dapat ditangani secara parsial atau 

setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran 

pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari 

identitasnya sebagai sekolah umum yang berciri khas 

agama Islam, terutama ketika dihadapkan pada 

kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan 

yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM. 



 
 

 

Menurut Wardiman Joyonegoro
122

, manusia yang 

berkualitas itu setidak-tidaknya mempunyai dua 

kompetensi, yaitu kompetensi bidang imtaq (iman dan 

taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). 

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada 

periode H.A. Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI), 

ia menawarkan konsep alternatif pengembangan 

madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri, yang 

berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan 

nonmadrasah. Dengan porsi kurikulum 70% umum 

dan 30% agama. Pada periode Menteri Agama 

Munawir Sadzali menawarkan konsep Madrasah 

Aliyah Program Khusus (MAPK). Dan pada periode 

Menteri Agama RI H. Tarmidzi Taher menawarkan 

konsep Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri 

khas agama Islam, yang sedang berjalan hingga 

sekarang. 

Dilihat dari isu sentralnya, Mukti Ali rupanya 

ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang 

bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, 
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dimana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, 

karena ia hanya berkutat pada kajian masalah 

keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, 

sehingga outputnya pun kurang diperhitungkan oleh 

masyarakat. Dengan munculnya SKB 3 Menteri 

(Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) pada tahun 

1975 tentang “peningkatan mutu pendidikan pada 

madrasah”, rupanya masyarakat mulai memahami 

eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan 

nasional. Di dalam BAB II Pasal II dinyatakan bahwa: 

a) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama 

dengan sekolah umum yang setingkat; b) lulusan 

madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum 

setingkat lebih atas; dan c) siswa madrasah dapat 

berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
123

 

Hanya saja ruh dari SKB tersebut rupanya 

belum banyak ditangkap dan dipahami oleh para 

pembina dan pengelola madrasah itu sendiri. Porsi 

70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama 

rupanya dipahami secara simbolik (kuantitatif dan 
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bukan substansial/ kualitatif), sehingga lagi-lagi 

outputnya menjadi mandul, penguasaan pengetahuan 

umum masih dangkal dan pengetahuan agamanyapun 

tidak jauh berbeda.  Sebagai akibat dari kedangkalan 

pengetahuan agama dari lulusan madrasah, maka 

Menteri Agama Munawir Sadzali mencoba 

menawarkan MAPK (Madrasah Aliyah Program 

Khusus), untuk menjawab problem kelangkaan ulama 

dan kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab 

berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Lulusan 

madrasah diharapkan mampu menjawab masalah 

tersebut, sehingga sekarang ditetapkan sebagai 

Madrasah Aliyah Keagamaan. Sedangkan Madrasah 

Aliyah nonkeagamaan tidak jauh berbeda dengan 

SMU, karena porsi pengetahuan agama lebih sedikit 

dibandingkan sebelumn ya. Ini setidak-tidaknya 

menjadi kerisauan dari para guru madrasah. Lagi-lagi 

masalah persentase umum dan agama (simbolik 

kuantitatif) yang menjadi persoalan.  

Sebagai akibat dari kemandulan yang dimiliki 

output madrasah, maka Menteri Agama Tarmidzi 

Taher mencoba menawarkan kebijakan “madrasah 

sebagai sekolah umum yang berciri khas agama 



 

 

Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan 

sekolah nonmadrasah. Agar tawaran ini tidak hanya 

dipahami secara simbolik, maka perlu ditelaah apa 

substansi dari kebijakan ini dan bagaimana 

implikasinya terhadap masa depan.
124

 MIT Nurul 

Amal Parang Magetan juga menjadi ikon terbaik 

setingkat madrasah ibtida’iyah di lingkungan Parang 

Magetan. Sebagai sekolah umum yang berciri khas 

Islam, madrasah selalu berupaya untuk menstabilkan 

bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, 

mulai dari pendidikan agama sampai pada pendidikan 

umum. Harapan lembaga adalah anak (peserta didik) 

dapat menguasai ilmu agama dan diterapkan di 

masyarakat, namun juga tidak tertinggal dalam bidang 

ilmu umum, untuk mengikuti alur kehidupan dalam 

pekerjaan di tengah-tengah masyarakat.
125
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan temuan 

penelitian di lapangan, maka data-data yang dikaji 

sesuai dengan judul dan teori yang diteliti di MIT Nurul 



 

 

Amal Parang Magetan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal pembiayaan, MIT Nurul Amal Parang 

Magetan termasuk salah satu lembaga yang 

memberikan pelayanan sesuai harga. Dalam artian 

cost leadership yang berpengaruh pada kualitas 

layanan pendidikan sudah memberikan harga yang 

relatif, karena harga mahal belum tentu terbilang 

mahal apabila kualitas pendidikan lebih baik dari 

pada pelayanan pendidikan di lembaga lain yang 

menggunakan biaya lebih rendah. 

2. Sebagai lembaga yang saat ini menjadi salah satu 

lembaga dengan banyaknya peminat, MIT Nurul 

Amal Parang Magetan selalu melakukan 

pembaharuan program dan sistem dalam rangka 

menarik minat masyarakat. Program-program 

tersebut tentu harus melalui proses perencanaan, 

pengaplikasian, serta evaluasi dengan bantuan 

berbagai pihak terlebih dahulu. Sehingga Madrasah 

dapat menemukan diferensiasi yang menjadi ciri 

khas dan identitas yang membedakan MIT Nurul 

Amal dengan lembaga pendidikan lainnya, 

utamanya yang berada dalam lingkungan Parang 



 
 

 

Magetan. Dengan program diferensiasi yang 

semakin menonjol tersebut, madrasah akan lebih 

cenderung berpotensi untuk mempertahankan 

eksistensi dan mengikuti alur perkembangan jaman 

yang menuntut dunia pendidikan harus lebih maju. 

Diferensiasi tersebut juga diantisipasi dengan 

berbagai pertimbangan agar tidak mudah ditiru atau 

dijiplak oleh lembaga pendidikan lain. 

3. Fokus utama yang menjadi prioritas di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan adalah manajemen SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang efektif dan 

berkualitas. Terutama SDM yang berada di dalam 

lingkungan madrasah dan terjun langsung di 

lapangan, yakni guru-guru dan semua pihak dari 

civitas academica. Dapat dikatakan apabila guru 

sudah memenuhi syarat dari kebutuhan pendidikan, 

maka akan mempermudah dalam mentransfer ilmu 

dan akhlaknya kepada siswa yang nantinya akan 

menjadi output madrasah. Masyarakat sebagai 

pengguna jasa pendidikan akan merasakan dan 

menilai bagaimana kualitas murid-murid keluaran 

dari MIT Nurul Amal Parang Magetan. Jika opini 

masyarakat positif, secara otomatis madrasah akan 



 

 

mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jika 

madrasah sudah mendapat penilaian yang bagus, 

maka masyarakat akan menyebarluaskan informasi 

tersebut, sehingga secara tidak langsung pemasaran 

pendidikan telah dilakukan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji, 

peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan 

topik yang dibahas. Saran-saran ini penulis berikan 

diantaranya kepada: 

1. Tenaga pendidik dan kependidikan di MIT Nurul 

Amal Parang Magetan sebagai pelaku pendidikan 

yang secara langsung menghadapi lapangan agar 

lebih termotivasi dan mengembangkan kreativitas 

yang sebagai inovasi dalam rangka memajukan 

madrasah. Sebagai bagian dari SDM, maka semua 

warga madrasah hendaknya berusaha lebih baik lagi 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program pendidikan agar mendapat 

kepercayaan yang baik dari masyarakat. 

2. Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan 

secara langsung, hendaknya masyarakat menyadari 



 
 

 

dan memahami bagaimana cara menilai suatu 

madrasah dengan baik agar dapat merasakan mana 

lembaga yang berorientasi pada kualitas atau hanya 

sekedar meningkatkan kuantitas. Hal tersebut 

bertujuan untuk menanggulangi penyesalan di akhir 

setelah siswa menjadi output yang digunakan di 

masyarakat. 

3. Lembaga pendidikan lain, jika mengetahui kualitas 

dari madrasah MIT Nurul Amal Parang Magetan 

menjadi salah satu lembaga yang berkualitas, maka 

hendaknya lembaga pendidikan lain yang berada di 

sekitar Parang mulai termotivasi dan berbenah 

sistem agar dapat mengejar ketertinggalannya dari 

MIT Nurul Amal, hanya saja diharapkan motivasi 

dalam memadai tidak sampai pada tahap plagiasi 

atau menirukan sistem yang ada di MIT Nurul Amal 

Parang Magetan. Akan lebih baik lagi jika 

sekolah/madrasah lain mencari alternatif lain yang 

sekiranya berbobot dan dapat menarik minat dan 

mendapat kepercayaan masyarakat sebagaimana 

halnya program di MIT Nurul Amal Parang 

Magetan.  
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