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ABSTRAK 
 
Persaingan bukan saja terjadi di dunia usaha, saat ini dunia 
pendidikan juga diperhadapkan dengan persaingan antar 
lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan berusaha 
untuk berbenah diri agar tetap bertahan. Akibat persaingan 
banyak lembaga pendidikan swasta yang mengalami 
kemerosotan bahkan tutup karena tidak mampu bersaing, 
sedangkan sekolah yang kuat dan mampu bersaing tetap eksis 
dan meningkatkan keunggulannya. Sekolah Dasar  Kristen 1 
Purwokerto yang merupakan lembaga pendidikan swasta juga 
menghadapi persaingan itu. Untuk itu kita akan melakukan 
studi mengenai bagaimana strategi yang diterapkan oleh 
sekolah agar tetap bertahan dan menjadi sekolah yang unggul? 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sekolah telah melakukan 
strategi generik, dengan menerapkan strategi fokus terhadap 
satu kelompok masyarakat namun tetap membuka diri bagi 
kelompok masyarakat yang lain, melakukan strategi diferensiasi 
dimana sekolah mempunyai program unggulan yang berbeda 
dengan sekolah yang lain, serta strategi keunggulan biaya. 
Dengan menjalankan tiga strategi tersebut maka sekolah dapat 
bersaing dan menjadi sekolah yang unggul. 
  
Kata Kunci: Sekolah Kristen, strategi bersaing, fokus, 
diferensiasi, keunggulan biaya. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ABSTRACK 



 
Competition is not only happening in the corporate world, today 
education is also faced with competition among educational 
institutions. Each institution seeks to improve itself in order to 
survive. As a result of competition many private educational 
institutions decline even close due to not being able to compete, 
while the school is strong and able to compete still exist and 
increase his lead. Elementary School of Christian 1, Purwokerto, 
is a private educational institution, also face the competition. 
For that we will conduct a study on how the strategy adopted by 

the school in order to survive and become a superior school? The 
results showed that the school has done a generic strategy, the 
strategy focuses on one group of people while remaining open to 
other groups, pursuing a strategy of differentiation where 
schools have excellent programs different from other schools, as 
well as the cost advantage strategy. By running these three 
strategies the school can compete and be a superior school.  
   
Keywords: Christian Schools, competitive strategy, focus, 
differentiation, cost advantage. 
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Strategi merupakan usaha yang dilakukan oleh sekolah 

dalam meningkatkan kinerja demi mencapai keunggulan. SD 

Kristen 1 Purwokerto melakukan strategi bersaing serta 
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